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GENERELLE OPLYSNINGER
VEDTÆ GTER
Levende Menneskerettigheder – Human Rights in Action (LM) er en
selvejende forening og vidensressourcecenter.
Ved udgangen af 2016 består LMs bestyrelse af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thorkild Høyer, (Bestyrelsesformand). Stifter
Allan Ohm s. Udpeget af Danske Advokater
Janus M alcolm Pedersen, (Kasserer). Udpeget af Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Stephan Læ ssøe Stephensen. Udpeget af LMs støttemedlemmer
M arianne Schou. Udpeget af LMs støttemedlemmer
Henrik Grunnet, (Næstformand). Udpeget af bestyrelsens øvrige
medlemmer
Annesofie Becker. Udpeget af bestyrelsens øvrige medlemmer
M ette Holm . Udpeget af bestyrelsens øvrige medlemmer

Bestyrelsen har afholdt møder d. 28. januar, 3. Maj, 7. juni og 3. oktober

ORGANISATION
Levende M enneskerettigheder – Hum an Rights in Action
Nyhavn 26 - Husbåden LIVA II
1051 Købehavn K
T: +45 4299 1140
M : info@levendemenneskerettigheder.dk
CVR nr.: 36667303
DIREKTION
Direktør Kristian Braad Jensen
DAGLIG LEDELSE
Kristian Braad Jensen (Direktør), Kristian Dalsgård Svendsen (Projektleder) og Kaaveh Dolatshahi Piroz (Sekretær)
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VISION
Levende Menneskerettigheder!
M ISSION
LM er Danmarks unikke vidensressource-center, der puster nyt og anderledes liv i menneskerettighederne. Vi arbejder for, at de værdier,
den etik og den moral, som menneskerettighederne byder, bliver et
mellemmenneskeligt og nærværende anliggende med rettigheder såvel som forpligtelser, nationalt og internationalt, ved at:
•
•
•
•
•

Indsamle og formidle viden om menneskerettighederne
Gøre menneskerettighederne til en del af hverdagen
Styrke samfundet til bedre at forstå, udøve og tage ansvar for
menneskerettighederne
Levendegøre menneskerettighederne igennem nye kreative formidlingsformer
Fremme samarbejde og indgå i partnerskaber, der inspirerer til at
levendegøre menneskerettighederne
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LEDELSENS PÅTEGNING
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2016 for Levende Menneskerettigheder – Human
Rights in Action (LM).
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med normal regnskabsog revisionsinstruks for ikke-erhvervsdrivende foreninger.
Det er vores opfattelse, at regnskabspraksisen er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver
og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for foreningens aktiviteter.
DIREKTION

Dato & underskrift

.

Kristian Braad Jensen, Direktør

BESTYRELSE

Dato & underskrift

Thorkild
mand

Høyer,

.

Dato & underskrift

.

bestyrelsesfor- Henrik Grunnet, næstformand

Dato & underskrift

.

Allan Ohms

Dato & underskrift

.

Stephan Læssøe Stephensen

Dato & underskrift

.

Janus Malcolm Pedersen, kasserer

.

Mette Holm

Dato & underskrift

Dato & underskrift

Dato & underskrift

.

Annesofie Becker

.

Marianne Schou
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Levende M enneskerettigheder
Konklusion
Vi har revideret årsrapporten for Foreningen Levende Menneskerettigheder for regnskabsåret 19. juni 2015 - 31. december 2016, der omfatter
resultatopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten udarbejdes efter vedtægterne og god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.
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".
Vi er uafhængige af institutionen 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 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med
god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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
foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har
andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 revisionspåteg ning 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 god offentlig revisionsskik, 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.
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 foreningens 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
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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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 gældende vedtægter.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i foreningens vedtægter. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Roskilde, den 9. februar 2017
Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55

Uunderskrift

.

John Cubbin, Registreret revisor
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LEDELSESBERETNING
I NTRODUKTION

I juni var LM på Folkemødet med dilemmaspillet om terror og tortur.

Menneskerettighederne er en grundlæggende del af vores demokratiske
samfund. I dag foregår diskussionen
om menneskerettighederne dog ofte
uden, at den medmenneskelige dimension, der er indbefattet i dem,
træder frem. De senere års terroranslag og store flygtningestømme har
medført en politisk debat, der stiller
spørgsmål ved menneskerettighedernes relevans og gyldighed. Dette
har medført, at rettighederne i dag er
mere udfordrede end nogensinde før.
Man taler om at nationalstaterne
vender sig mod sig selv, og netop frygten for terror har bidraget til tendensen til at ville isolere sig uden bindinger fra overstatslige regler.
De yngre generationers forhold til menneskerettighederne er typisk ikke
baseret på egne erfaringer. De møder menneskerettighederne i lærebøger,
eller i den nutidige debat, hvor de – også – fremhæves som en hæmsko
for nationalstatens egen ret til at definere sin udvikling. Oftest kommer
rettighederne til dem som dogmatiske regler fra statslige eller globale institutioner, hvor grundlaget for og den mellemmenneskelige forbindelse til
menneskerettighederne træder mindre frem. I Danmark forbinder de fleste
dem derfor med lange historietimer i skolen og gymnasiet eller fjerne problematikker i fattige udviklingslande. Men med de udfordringer også
Danmark står overfor (især kampen mod global terror og de store flygtningestrømme), er de værdier og normer, som ligger til grund for menneskerettighederne mere end nogensinde før nødvendige – både herhjemme og
globalt.
I 2016 satte LM netop fokus på frygten for terror og spørgsmålet om hvor
langt, vi vil gå i kampen herimod. Siden angrebene på 9/11-2001 er flere
terrorpakker gennemført, der har haft til hensigt at øge sikkerheden. Hver
gang man øger sikkerheden risikerer man også at kompromittere sine
egne værdier og rettigheder. Dilemmaet vil fortsat blive ved med at være,
hvor langt vi kan eller skal gå, uden at vi gør vold mod netop det demokrati, som vi i første omgang forsøgte at beskytte.
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Denne debat satte sit præg både på 2016 som helhed og på LMs aktiviteter i særdeleshed.
I 2016 havde LM gennem debatmøder, podcasts og vores undervisningsspil og dertilhørende undervisningsplatform DILEMMA demokratiet.dk
fokus på hvordan vi kan engagere og delagtiggøre unge i de menneskerettighedsspørgsmål, der er aktuelle i vores samfund i dag – herunder
især spørgsmålet om hvor langt vi vil gå i kampen mod terror.
ØKONOM I
LMs økonomiske resultat for 2016 var meget tilfredsstillende.
LM modtog i 2016: 36.118,00 DKK i løntilskud fra Københavns Kommune.
Derudover fik LM i 2016 to projektbevillinger fra Dreyers Fond på
100.000,00 DKK og 350.000,00 DKK.
Foreningens samlede indtægter i 2016 er på 512.729,85 DKK, hvilket er
væsentligt mere end i tidligere år. Resultatet for 2016 er et overskud på
35.318,33 DKK, der er genereret gennem resterende overhead-indtjening.
Årets hovedtal indgår i regnskabet, og der henvises til resultatopgørelsen
for yderligere specifikation. LMs aktiviteter i øvrigt fremgår af denne årsrapport
og
ligeledes
online
på
foreningens
hjemmeside
http://www.levendemenneskerettigheder.dk/.
Af LMs samlede omkostninger i 2016 udgør langt størstedelen projektrelaterede omkostninger. Det kan kun lade sig gøre, da den daglige administration og udvikling stadigt foregår på en frivillig basis med bestyrelsens
hjælp, den ulønnede direktør, projektlederens frivillige arbejde og frivilliggruppens kræfter, samt gratis husleje.
BERETNING OM PROJEKTER OG AKTIVITER
LMs planlagte aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med
bevillinger og tidsplaner dog med justerede prioriteringer i ”Frygtens Pris”programmet, med virkning fra august 20161.
Grundet de ændrede prioriteringer har aktiviteterne på LIVA II ikke været
helt som ønsket. Debatmøder, oplæg og frivilligaktivitet har i anden halvdel af 2016 ikke været eksisterende. Udviklingen af projekterne under DI-

Da de to første debatmøder ikke samlede den målgruppe, som LM forventede, besluttedes det fra ledelsen af fremrykke udviklingen af undervisningsaktiviteter i form af
produktion af indhold til og teknologisk udvikling af platformen DILEMMA demokratiet.dk
1
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LEM M A demokratiet.dk har derimod været særdeles positiv med øgede
bevillinger til følge, herunder til et nyt dilemmaspil om flygtningekrisen.
LM forventer, at undervisningsprojekternes udvikling kan fortsætte og
yderligere styrkes i 2017. LMs generelle udvikling har været stor i 2016 og
en fælles workshop med henblik på at trimme organisationen yderligere
med alle involveret, er i støbeskeen for 2017.
Den vedtagne strategiske retning for 2016-2017 lyder:
Menneskerettighederne på den nationale dagsorden og levende i det offentlige rum
Tre prioriteringer fremhævet:
1.

Fokus på at engagere unge ved de gymnasiale uddannelser i
menneskerettighedsspørgsmål, der er centrale for vores globaliserede samfund
2. Belyse de udfordringer globaliseringen har bragt med sig (herunder især udfordringerne med terrortruslen og migrantstrømmene)
og den rolle samt fornyede relevans, som det stiller menneskerettighederne i.
3. Styrke LMs synlighed og slagkraft som vidensressourcecenter
(især blandt unge og i medierne)

GENNEMFØRTE AKTIVITETER 2016

Foredrag om menneskerettigheder i Mellemamerika (12. januar)
I samarbejde med IBIS afholdtes der i januar et arrangement med foredrag og levende billeder med fokus på menneskerettigheder i MellemameBesøg fra Guldbjergskolens 7. klasse
rika. Thorkild Høyer deltog sammen med journalisterne Asger Mow og Steffen Stubager. Sidstnævnte udstillede desuden på LIVA i første kvartal.
Skolebesøg (januar)
LM havde den 27. januar besøg af to 7. klasser fra Guldbjerg Skole til oplæg om menneskerettigheder.
I primo 2016 bistod LM to folkeskoleelever fra Bellahøj Skole
i forbindelse med deres projektuge om problemstillingen ”hvorfor er borgerne i Kina undertrykte” indenfor emnet ”Menneskerettigheder i Kina”.
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Derudover bistod LM i samme periode to folkeskoleelever i forbindelse
med deres projektuge om prostitution.

Turister og besøgende
LM får flere gange om ugen besøg af bl.a. turister, som har været interesserede i udstillingerne og LM generelt. LM har bl.a. uddelt danske og engelske informationsfoldere om organisationen. Folderne er stadig under
udvikling.
Debatmøder
LM har afholdt to debatmøder i foråret i samarbejde med Politiken LIVE.
Første debatmøde d. 4. Marts 2016 i Pressen havde titlen
”Balancegang mellem frihed og tryghed! Hvad gør terroren ved demokratiet?”, hvor Jakob Scharf og Bo Lidegaard deltog (Kurt Strand var ordstyrer). Debatmødet blev
Livestreamet og optaget i samarbejde med Ørestadens
Gymnasium og er stadigt tilgængeligt på LMs hjemmeside.

Plakat fra debatmødet d. 10. maj

Andet debatmøde d. 10. Maj 2016 på Arbejdermuseet
havde titlen ”Tro og Terrorisme! To sider af samme sag?”,
hvor Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske
Samfund; Fatih Alev, imam, forfatter og foredragsholder; Peter Skov Jacobsen, biskop; og Mona Kanwal
Sheikh, seniorforsker DIIS deltog (Jacob SkovgaardPetersen var ordstyrer). Debatmødet blev Livestreamet og
optaget og er stadigt tilgængeligt på LMs facebookside.
Debatmødernes emner var relevante og møderne blev
blev professionelt gennemført, ligesom deltagerantallet
var godt. Det krævede imidlertid uforholdsmæssigt store
anstrengelser at få et tilstrækkeligt antal tilhører med
henblik på en ordentlig debat og navnlig på denne baggrund og idet eksponeringen af LM ikke var tydelig nok,
besluttedes det at ændre projektet og lokaliteten til Liva
II.
Plakat brugt på Folkemødet 2016

Dilemmaspil om terror på Folkemødet
LM deltog i folkemødet på Bornholm med dilemmaspillet ”Frygten for Terror”, der blev afholdt i Domstolsstyrelsens telt over to dage..
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Dilemmaspillet – med et Live-panel af advokat Thorkild Høyer, journalist
Astrid Søndberg og tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, samt
ordstyrer Hans Davidsen-Nielsen – var en stor succes med mange deltagere, som efter Folkemødet blev fremhævet på Politikens bagside sammen med 12 andre arrangementer.
Folkemødet generelt fungerede fint som en kontaktplatform, hvor LM fik
etableret værdifulde kontakter til gymnasielærere om vores kommende
undervisningstilbud med dilemmaspillet.

Dilemmaspil til undervisningen
Efter premieren på folkemødet videreudvikledes spillet til brug i undervisningen. Dilemmaspillet gennemgik i anden halvdel af 2016 en række opdateringer både i historien (titlen er for eksempel ændret til ”Den Tikkende
Bombe”) og teksnisk i forhold til interaktive funktioner. Den første prototype
er afprøvet i en række klasser fra folkeskolens udskoling til gymnasiet med
meget gode resultater. Hele formatet kræver dog en del arbejde endnu
med bl.a. teknisk udvikling af systemet og udvikling af supplerende materiale, der lader spillet bedre indgå i en undervisningskontekst.
Undervisningsplatformen DILEMMA demokratiet.dk
LMs undervisningsplatform DILEMMA demokratiet.dk gik online som
prototype i årets sidste måneder.
For at komme ud på skoler og gymnasier med LMs undervisning og budskaber, kræver det, at vi opfylder undervisningskrav, læringsmål og et behov hos lærerne. Undervisningsplatformen er et bud på dette, hvor LMs
digitale dilemmaspil bliver det centrale læringsmiddel. Udover spil vil der
på siden være supplerende læringsmidler i form af blandt andet ekspertinterviews, baggrundsmateriale og podcasts, samt tilrettelagte undervisningsforløb til læreren. Der er i 2016 færdigudviklet ekspertinterviews,
uploadet to podcasts og færdigudviklet et undervisningsforløb. Der er
desuden flere undervisningsforløb og artikler til baggrudsmateriale i sin
sidste udviklingsfase og klar til tidlig udgivelse i 2017.
Afhængigt af succes med bevillinger i januar 2017, vil platformen videreudvikle sig markant.

Sociale Medier og Mine Levende Menneskerettigheder
Interview-personerne fra Mine Levende Menneskerettigheder
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Som et led i at tiltrække flere brugere på sociale medier, bragte LM en
række interviews med forskellige debattører, politikere og meningsdannere for at høre hvordan de mener,
menneskerettighederne udvikler sig i
det danske samfund. Serien satte
fokus på forskellige personers forhold
til menneskerettighederne og forøgede drastisk både likes og engagement på LMs facebookside.
Total antal likes er således i anden
halvdel af 2016. steget fra 1402 til
2553 antal samlede ’likes/synes godt
om’, hvilket kan vise sig en stor fordel, når LM åbner op for støttemedlemsskab i 2017.

Podcast-serien LIVEstemmer
LM startede podcast-serien LIVEstemmer i sidste halvdel af 2016.
Podcastene indeholder korte ekspertoplæg fra LMs debatmødearrangementer. Fire ud af seks færdigredigerede er udgivet i 2016 og
kan høres online hos forskellige podcast-medier.
LM håber, at podcastmediet i 2017 vil blive en større del af organisationens produkter. Det er et medie, som flere og flere – især unge
– interesserer sig for. Desuden fungerer de korte ekspertoplæg fra
LIVEstemmer godt i en undervisningssammenhæng.

Diverse begivenheder
23. og 25. november: næstformand i LM’s bestyrelse mødes bl.a. med
Channel 4 hos LM vedrørende et filmprojekt.
Legatmodtagere
• RUC-studerende, som skrev speciale om LGBTI-asylansøgere.
Specialeplads i perioden august 2015 til januar 2016. Specialearrangement afholdt i primo 2016. Værk nr. 412 i biblioteket.
• KU-studerende, som skrev speciale om ”Kvinders kulturelle rettigheder”. Specialeplads i perioden januar til august 2016. Specialearrangement endnu ikke afholdt. Værk nr. 422 i biblioteket.
• KU-studerende, som skriver speciale om privatlivets fred i en digitaliseret verden. Specialeplads fra september 2016.
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Bibliotek
LM’s bibliotekt nåede i løbet af 2016 op på et omfang af 424 fremstillinger, hovedsageligt juridiske.
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ÅRSREGNSKAB
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for foreningen Levende Menneskerettigheder – Human
Rights in Action (LM) for 2016 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt den danske regnskabspraksis for foreninger
der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.
Regnskabet for de modtagne fodnsmidler fra Dreyers Fond, vedrørende projekterne ”Frygten for Terror” og ”Frygtens Pris” aflægges særskilt
til efter fondens angivelser. Tilskud og omkostninger er medtaget i
regnskabet.
Resultatopgørelsen
Indtæ gtskriterium
Støttemedlemsbidrag, foreningens salg af artikler, kunst, oplæg på
skoler, indtægter fra billetsalg til arrangementer m.v. indtægtsføres
efter et betalingsprincip 2 . De ofte ikke formålsbestemte midler indtægtsføres, når indbetalingerne modtages.
Større bidrag, fonds- og sponsorstøtte m.v. indtægtsføres efter et retserhvervelsesprincip3. De ofte formålsbestemte midler indtægtsføres når
to kriterier er opfyldt: 1. LM har fået endeligt tilsagn og ’ret’ til midlerne,
og 2. LM accepterer tilsagnet.
Om kostninger
Omkostningerne i foreningen er fordelt efter det projekt/den aktivitet,
de vedrører.
Udgifter bogføres
Indtægter og omkostninger er i det væsentlige periodiseret.

2
Betalingsprincippet betyder at bidraget indtægtsføres den dag, hvor foreningen modtager betaling for støttemedlemsskabet, altså den dato der vil fremgå af kontoudtoget
fra banken.
3
Retserhvervelsesprincippet er den almindelige hovedregel om, at en indtægt skal
regnes med ved indkomstopgørelsen på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret
til den.

LEVENDE MENNESKERETTIGHEDER | ÅRSRAPPORT 2016

17

Skat
Foreningen er omfattet af SEL § 1. stk. 1, nr. 6 og dermed kun skattepligtig af erhvervsmæssige indtægter.
Resultat
Det samlede resultat lyder på 35.318,33 DKK
Balancen
Im m aterielle anlæ gsaktiver
Der er i 2016 ikke indregnet immaterielle anlægsaktiver. Det forventes
dog, at immaterielle anlægsaktiver i form af udviklingsprojekter vil blive
aktuelle i 2017.
M aterielle anlæ gsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter
afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i
brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider: 5 år for inventar og 4 år for Edbudstyr og andet elektronik.
Aktiver med en kostpris på under kr. 20.000 pr. enhed indregnes som
omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Gæ ldsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til pålydende værdi.
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RESULTATOPGØRELSE FOR

19/6-2015 –

31/12-2016
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Indtægter:
Støttemedlemsskaber
Private bidrag
Fondsmidler
Københavns Kommune
Udstilling/gallerileje: Steffen Stubager

note

2016 DKK

1

0,00
369,50
450.000,00
36.118,00
26.242,35

2
3
4

Indtægter i alt

512.729,85

Om kostninger:

Projekter
Udstilling: Steffen Stubager
Dilemmademokratiet 1 ”Den Tikkende Bombe”
Debatmøderække ”Frygtens Pris”
Podcastsserie ”LIVEstemmer”
Mine Levende Menneskerettigheder
DILEMMA demokratiet.dk
Udstilling: Reaching Europe / To Move a Mountain
Projektlønninger (udvikling og gennemførelse)
Projektom kostninger i alt
Øvrige omkostninger
It-drift og udvikling
Støttemedlems-administration
Fundraising og kommunikation
Lokaler
Administration
Bestyrelse
Frivillige
Diverse omkostninger i øvrigt
Lønninger (administration)
Øvrige om kostninger i alt
ATP m.m. 2016
Feriepenge for fratrædende funktionærer 2017

5
6

19.667,65
47.534,91
6.490,49
8.043,00
0,00
44.711,70
8.719,27
277.500,00
412.667,02

7

3.838,00
1.950,00
0,00
0,00
316,00
0,00
49,95
1.407,31
17.751,47
25.312,73
2.371,47
37.060,30
477.411,52

Om kostninger i alt

35.318,33
ÅRETS RESULTAT
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BALANCEN PR. 31/12-2016
AKTIVER
note
9

Tilgodehavender:
FOTO/C bytte-kreditnota
Dobbeltbetaling Surftown
Henrik Grunnet for meget betalt tilbage

2016 DKK

1.650,00
3.650,00
8,02

Tilgodehavender i alt

5.308,02

På konto i Merkurbank pr. 31/12-2016
Kassebeholdning

86.201,11
369,50

AKTIVER I ALT:

91.878,63

PASSIVER
note

2016 DKK

Fri egenkapital:
Årets resultat

35.318,33

Hensættelser / skyldige beløb:
Feriepenge for fratrædende funktionærer
Ørestad Gymnasium udlæg Roland VR-50
Betaling af skat og AM-bidrag for løn i 2016
Betaling af skat og AM-bidrag for feriepenge
Hensættelser / skyldige beløb i alt

8

21.564,30
3.125,00
16.375,00
15.496,00
56.560,3
0

PASSIVER I ALT:
91.878,63

BALANCEN
0,00
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

2016 DKK
1. Indtægter fra Støttem edlem sskaber
LM startede i 2016 en process, der skal føre til muligheden
for støttemedlemskab af organisationen. Der er oprettet betalingsservice og mulighed for mobilepay. Støttemedlemsskab vil i 2017 blive udfoldet, hvorfor der i 2016 ikke er indtægter på denne post.
2. Indtægter fra fondsm idler
Dreyers Fond støtte ”Dilemmaspil om menneskerettigheder”
Dreyers Fond støtte ”Frygtens Pris”
3. Løntilskud fra Københavns Kom m une
Tre måneders løntilskud til projektleder Kristian Svendsen
4. Indtægter fra kunstudstilling/gallerileje
I samarbejde med blandt andet Oxfam ibis Danmark udstillede Steffen Stubager i 2015/2016 på LIVA 2
5. Udgifter vedrørende projekter
Udstilling Steffen Stubager
Heraf honorar Claudia Poujol (planlægning)
andre projektomkostninger (materiel, forplejning m.m.)

Projekt: ”Dilemmaspil om Menneskerettigheder”
Heraf lønomkostninger (450 timer x 150),
overhead (40 %),
andre projektomkostninger (materiel, forplejning m.m.)

Projekt: ”Debatmøder”
Heraf lønomkostninger (150 timer x 150),
overhead (40 %),
andre projektomkostninger (materiel, forplejning m.m.)
Manglende overførsel til betaling i 2017

Projekt: ”LIVEstemmer”(podcast)
Heraf lønomkostninger (75 timer x 150),
overhead (40 %),
andre projektomkostninger (materiel, forplejning m.m.)

0,00

100.000,00
350.000,00

36.118,00

26.242,35

19.667,65
5.000,00
14.667,65

142.034,91
67.500,00
27.000,00
47.534,91

37.990,49
22.500,00
9.000,00
6.490,49
3.125,00

23.793,00
11.250,00
4.500,00
8.043,00
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Projekt: ”DILEMMAdemokratiet” (platform og indhold)

274.211,70

Heraf: lønomkostninger (1085 timer x 150),
overhead (40 %),
andre projektomkostninger (materiel, forplejning m.m.)

162.750,00
65.100,00
44.711,70

Projekt: ”Mine Levende Menneskerettigheder”
Heraf lønomkostninger (90 timer x 150),
andre projektomkostninger (materiel, forplejning m.m.)

Udstilling: ”Reaching Europe / To Move a Mountain”
Heraf honorar til fotograf,
andre projektomkostninger

6. Lønregnskab
Lønninger i 2016 udgør i alt excl. ATP
Heraf betalt pr. 31/12-2016
Heraf manglende betaling af skat og AM-bidrag for løn 2016
Heraf udgør:
Projektlønninger (1850 timer)
Administration (126,55 timer)

Heraf:
Projektleder: Kristian Svendsen (160,33 t. x 150DKK x 10 mnd.)
Heraf ATP af løn: 10 x 94,67
Gagereduktion ved ferie: 13 dage
Bruttoløn excl. ATP af løn og ferie

Projektmedarbejder: Aida Ammary (160,33t.x150DKKx10 mnd)
Heraf ATP af løn: 3 x 94,67
Gagereduktion ved ferie: 13 dage
Bruttoløn excl. ATP af løn og ferie

Lønregnskab i timer i alt
Heraf projektleder Kristian Svendsen
Heraf projektmedarbejder Aida Ammary

13.500,00
13.500,00
0,00

8.719,27
6.000,00
2.719,27

295.251,47
278.876,47
16.375,00
277.500,00
17.751,47

240.495,00
946,70
15.006,94
224.541,36

72.148,50
284,01
1.154,38
70.710,11

1976,55 t.
1603,3 t.
473,3 t.

7. Udgifter vedrørende drift og adm inistration
Lønninger til administration er holdt nede gennem frivillighed. Af
de ca. 785 timer til administration udgør:
260 frivillige timer - direktør,
500 frivillige timer – andre,
Projektleder 126,55 timer * 150 DKK

17.751,47

Derudover har der været udgifter til it-drift, domæner, oprettelse
af betalingsservice, mobilepay, gebyr til indsamlingsnævnet,
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frivilligmøder, sommerfest m.m.

8. Hensæ ttelser/skyldige beløb (Passiver)
Hensættelser/skyldige beløb
Manglende betaling af skat og AM-bidrag for løn i 2016
Hensatte midler til feriepenge for fratrædende funktionærer
Manglende betaling af skat og AM-bidrag for feriepenge
Manglende overførsel af bilag 6 (videomixer)

7.553,24

56.560,30
16.375,00
21.564,30
15.496,00
3.125,00

9. Aktiver i form af tilgodehavender m .m .
Tilgodehavender
Surftown dobbeltbetaling af regning for webhotel
Fejl i udlæg og tilbagebetaling fra Henrik
FOTO-C bytte af stativ til billigere

5.308,02
3.650,00
8,02
1.650,00

Kassebeholdning
Pantflasker (bidrag)

369,50
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