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Institutionsoplysninger

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. KVINFOs hovedopgaver

er at initiere og formidle forskning og at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund.

KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse.

Medarbejderressourcerne har udgjort 35 årsværk fordelt på Biblioteket, afdeling for Køn og Etnicitet (Mentor-

netværket), afd. for Mellemøstaktiviteter, Web og kommunikation og Sekretariatet.

Økonomi

KVINFO modtager en årlig driftsbevilling fra Kulturministeriets Tips- og Lottomidler til særlige biblioteks-

formål, som fordeles af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Bevillingen har været på 6,7 mio.kr. KVINFO har

indgået en 4 årig rammeaftale for perioden 2009 – 2012 med Styrelsen for Bibliotek og Medier.

KVINFO har modtaget større projektbevillinger fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og

fra Udenrigsministeriet, samt tilskud fra forskellige private fonde, herunder Poul Due Jensens Fond. Årets ho-

vedtal indgår i regnskabet, og der henvises til delregnskaberne for yderligere specifikation.

KVINFOs aktiviteter i øvrigt fremgår af årsberetningen 2010, som kan hentes på www.kvinfo.dk.

Institution

KVINFO, Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning.

Christians Brygge 3

1219 København K.

CVR-nr.: 12 91 92 47

Hjemstedskommune: København K

Telefon: 33 13 50 88

Telefax: 33 14 11 56

Internet: www.kvinfo.dk

E-mail: kvinfo@kvinfo.dk
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Institutionsoplysninger

Bestyrelsen består af:

Dorthe Olander (forkvinde). Udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, januar 2006, genudpeget

2010

Charlotte Kroløkke (næstforkvinde). Udpeget af Rektorkollegiet maj 2003, genudpeget maj 2007

Bente Rosenbeck. Udpeget af Forskningsstyrelsen juni 2003, genudpeget december 2007

Jakob Jensen. Udpeget af Ligestillingsministeriet september 2010

Steen Bille Larsen. Udpeget af Det Kongelige Bibliotek september 2005, genudpeget september 2009

Tonny Skovgård Jensen. Udpeget af Statsbiblioteket maj 2010

Nanna Højlund. Udpeget af Kvinderådet august 2006, genudpeget august 2010

Kenneth Reinicke. Udpeget af Rektorkollegiet maj 2009

Anita Frank Goth. Udpeget af KVINFOs personale marts 2008

Direktion
Direktør Elisabeth Møller Jensen

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for KVINFO.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finan-

sielle stilling samt resultatet.

Institutionen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af års-

regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-

taler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer at der tages skyl-

dige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

København, den 15. april 2011

Direktion

Elisabeth Møller Jensen
direktør

Bestyrelse

_______________________ _______________________ _______________________
Dorthe Olander Charlotte Kroløkke Bente Rosenbeck
(forkvinde) (næstforkvinde)

_______________________ _______________________ _______________________
Jakob Jensen Anita Frank Goth Steen Bille Larsen

_______________________ _______________________ _______________________
Tonny Skovgård Jensen Nanna Højlund Kenneth Reinicke
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen

Påtegning på årsregnskab
Vi har revideret årsregnskabet for KVINFO for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende ledel-

sespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter års-

regnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af in-

terne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede

uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anven-

delse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om-

stændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, 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.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse standarder

kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af

sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregn-

skabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

gen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et års-

regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens in-

terne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er

passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede

præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfat-

tet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåe-

de aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse

med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberet-

ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2010 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt

der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Ledelsens ansvar
Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige øko-

nomiske hensyn ved institutionens forvaltning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen

har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik

på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæs-

sig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at

forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

København, den 15. april 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Søren Jensen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

KVINFOs arbejde i Mellemøsten har fyldt meget i 2010. Ikke mindst de seneste omvæltninger i regionen viser

værdien af samarbejdet gennem Udenrigsministeriets Partnerskab for Dialog og Reform.

100 året for International Kvindedag 2010 blev fejret med en storstilet international konference i samarbejde

med Goethe Institut Dänemark og Det Kongelige Bibliotek.

Blandt nye initiativer i 2010 kan fremhæves "Min egen vej", et mentornetværk for unge kvinder med indvan-

drerbaggrund i Vollsmose. Projektet er finansieret af Egmont Fonden.

2010 har budt på besparelseskrav som følge af reducerede bevillinger fra Integrationsministeriet til KVINFOs

Mentornetværk. Det har betydet personalereduktioner og nedlæggelse af afdelingen i Århus, Esbjerg og Ting-

bjerg. Det har samtidig betydet, at KVINFO i samarbejde med Esbjerg Kommune og de tidligere medarbejde-

re i Esbjerg har arbejdet på en fremtidig løsning for Esbjerg regionen, som blev fundet, idet Mentornetværket

Esbjerg/Varde med virkning fra 1. juli 2010, opnåede lokal finansiering. KVINFO har støttet Kvindemuseet i

arbejde om en tilsvarende løsning, som dog ikke lykkedes i 2010. Mentornetværket har ændret den tidligere

afdeling i Tingbjerg til en base i Tingbjerg, og et øget lokalt samarbejde med bl.a. Bydelsmødrene i Tingbjerg.

KVINFO har i en del af 2010 haft udfordringer med likviditeten. Dels fordi Integrationsministeriet ikke udbe-

talte den 5. og sidste rate fra bevillingen i 2009 før i begyndelsen af september måned i 2010, dels fordi mini-

steriet har ændret procedure således, at bevillingen som udgangspunkt først udbetales i marts 2011, når regn-

skab foreligger, og ikke som hidtil i forud fastsatte rater. Endvidere er der et fortsat udestående med ministeriet

om et mindre beløb, som der er en igangværende dialog om. Med den nye 3-årige driftsaftale for perioden

2011 – 2013 forventer vi et sædvanligt forløb med forudsigelig og tilstrækkelig likviditet.

KVINFO har opnået tilskud fra en række fonde, bl.a. Egmont Fonden, Poul Due Jensens Fond og Carlsberg-

fondet, og disse tilskud har meget stor betydning for, at KVINFO kan lykkes med en række aktiviteter. KVIN-

FOs Mentornetværk er blevet eksternt evalueret af analysefirmaet Oxford Research A/S. Formålet med analy-

sen var at identificere de bedste og mest effektive måder at organisere og gennemføre frivillighedsarbejdet på

og inspirere til læring på tværs af organisationerne.

Oxford Researchs vurdering er, at KVINFO generelt arbejder målrettet og systematisk med kompetenceop-

bygning og rådgivning af de frivillige (mentorerne) i Mentornetværket, ligesom det er vurderingen, at

KVINFO arbejder meget professionelt og systematisk med aktiviteterne.

Evalueringen er iværksat på initiativ af Integrationsministeriet. Det var en forudsætning for ministeriets tilsagn

om bevilling i 2010, at KVINFO deltog i evalueringen.
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Ledelsesberetning

KVINFOs planlagte aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med bevillinger og tidsplaner. Som

det fremgår af årsafslutningen, er der et mindreforbrug på projektbevillingen til Min Egen Vej, som forventes

anvendt i den resterende del af projektperioden. Biblioteksdriften og KVINFOs drift i øvrigt er forløbet som

forventet. Udviklingen i projekterne under Partnerskab for Dialog og Reform har været positiv med øgede be-

villinger. Såvel det store regionale program, som det dansk-marokkanske familieretsprojekt fortsatte fra januar

2010 under nye bevillinger, og et nyt projekt om kvinders politiske deltagelse i Jordan kom til. De store om-

væltninger i Mellemøsten har givet udfordringer i forhold til enkelte aktiviteter, men har på samme tid skabt

nye muligheder. KVINFO forventer, at Mellemøst-projekterne kan fortsætte i samme omfang som hidtil, men

med mindre justeringer i forhold til fokusområder. 2010 var også året, hvor KVINFO revitaliserede sine vær-

dier efter en proces, der involverede samtlige medarbejdere. KVINFOs værdier er

 Professionel

KVINFO arbejder ud fra teoretisk og videnskabeligt funderet viden og ud fra opbygget praksiserfaring.

Vi indsamler og udvikler viden og gennem samarbejdsprojekter opbygger vi erfaring

 Global

KVINFO samarbejder globalt, initierer og udvikler internationale projekter om ligestillingsprocesser og

ligestillingsværktøjer

 Inkluderende

KVINFO formidler viden til en bredt interesseret offentlighed. Alle er velkomne på KVINFO uanset

køn, alder, etnicitet, seksuel orientering og politisk holdning. KVINFO rummer forskellighed og forskel-

lige synspunkter og inviterer til dialog

 Engageret

KVINFO giver plads til det personlige engagement i mødet med omverden. Vi involverer os og sætter

fokus på aktuelle emner inden for KVINFOs brede virke

 På forkant

KVINFO er en frontløberinstitution, der udvikler nye tiltag som svar på ligestillings - og kønspolitiske

udfordringer i et samfund i forandring.

KVINFO forventer fortsat og uændret aktivitet i 2011 med det forbehold, at størrelsen af det forventede drifts-

tilskud fra Kulturministeriets Tips- og Lottomidler til særlige biblioteksformål for perioden 1. april 2011 – 31.

marts 2012 endnu ikke kendes.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, 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 be-

løb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Modtagne formålsbestemte midler bogføres som gæld. Formålsbestemte midler indtægtsføres i takt med, at der

afholdes tilskudsberettigede omkostninger til de konkrete aktiviteter.

Ikke formålsbestemte midler indtægtsføres, når indbetalingerne modtages.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ombygning af lejede lokaler 5 år

Inventar 5 år

Edb-udstyr 4 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er opført til pålydende 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.

Bogsamling/grundkapital

KVINFO's bogsamling har en skønnet værdi på 200.000 kr.



KVINFO 10

Resultatopgørelse for 2010

Budget
(Ej revideret)

2010 2010 2009
Note kr. t.kr. t.kr.____ ___________ _______ _______

Ordinær driftsbevilling 1 6.735.503 6.756 6.641

Resultatkontraktsmidler 0 0 158

Overført fra tidligere år 0 946 139

Afdeling for Køn og Etnicitet 2 6.664.532 6.987 10.469

Afdeling for Mellemøst 3 11.813.334 13.359 14.957

Projekter under Biblioteket 4 2.434.369 1.907 1.328

Diverse indtægter 5 200.897 24 25  ___________ _______ _______

Indtægter i alt 27.848.635 29.979 33.717  ___________ _______ _______

Lønomkostninger 6 15.055.581 15.503 15.385

Arbejdsgiveromkostninger 371.043 300 155

Kompetenceudvikling 43.189 200 105

Personaleomkostninger 186.866 199 200

Lokaleomkostninger 599.421 740 640

It-drift og udvikling 134.010 225 169

Web-projekter og udvikling 159.517 200 248

Drift i øvrigt 1.122.845 1013 922

Projektomkostninger Forum 192.022 200 199

Projektomkostninger Biblioteket 1.113.216 742 696

Fysisk Bibliotek 4a 393.538 370 364

Projektomkostninger, Afd. for Køn og Etnicitet 1.251.055 1.370 3.322

Projektomkostninger, Afd. for Mellemøst 7.146.871 8.867 10.832

Afskrivninger 7 53.170 53 63  ___________ _______ _______

Omkostninger i alt 27.822.344 29.982 33.300  ___________ _______ _______

Ordinært resultat før finansielle poster 26.291 -3 417

Renter -11.164 3 3  ___________ _______ _______

Årets resultat 15.127 0 420
  ___________ _______ _______  ___________ _______ _______
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Balance pr. 31.12.2010

2010 2009
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Bogsamling 8 200.000 200

Inventar 8 94.464 130

Edb-udstyr 8 10.307 28___________ _______

Materielle anlægsaktiver 304.771 358___________ _______

Anlægsaktiver 304.771 358___________ _______

Mellemregning med samarbejdspartnere 9 7.461.348 3.345

Deposita 12.562 12

Periodeafgrænsningsposter 4.188 53___________ _______

Tilgodehavender 7.478.098 3.410___________ _______

Likvide beholdninger 10 22.221.770 15.716___________ _______

Omsætningsaktiver 29.699.868 19.126___________ _______

Aktiver 30.004.639 19.484___________ __________________ _______
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Balance pr. 31.12.2010

2010 2009
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Fri egenkapital 11 214.794 200

Henlæggelser 11 905.466 1.178

Bogsamling værdiansat til 200.000 200___________ _______

Egenkapital 1.320.260 1.578___________ _______

Ikke anvendte formålsbestemte tilskud 12 25.624.542 14.328

Feriepengeforpligtelse 1.556.378 1.552

Mellemregning, Danske Kvinders Fotoarkiv 200.860 181

Skyldige omkostninger 428.967 1.055

Skyldige renter UM 791.697 752

Skyldig lønafregning, feriepenge og ATP 81.935 38___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 28.684.379 17.906___________ _______

Passiver 30.004.639 19.484___________ __________________ _______

Andre noter 13-14
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

1. Ordinær driftsbevilling fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ordinær driftsbevilling, januar-marts 1.675.003 1.665

Ordinær driftsbevilling, april-december 5.080.500 4.996

Overført til senere anvendelse -20.000 -20___________ _______

6.735.503 6.641___________ _______
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Noter

2. Afdelingen for køn og Etnicitet

Bevilling
kr.

Udbetalt
31.12.2010

kr.

Rest bevil-
ling
kr.

Anvendt
2010

lønsum
kr.

Anvendt
2010

projektomk.
kr.

Anvendt
2010
i alt
kr.

Rest af ud-
betalt

31.12.2010
kr.

Mentornetværket 1)
Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration
Satspuljemidler 2010 5.000.000 5.000.000 - 4.490.167 518.210 5.008.377 -8.377 2)
Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration 117.911 117.911 - 117.911 - 117.911 -
Midler overført fra 2009

Janus Integrator 210.780 210.780 - 195.386 15.912 211.299 -518 2)
Københavns kommune, midler overført fra 2009 bevil-
lingsperiode: 1. kvartal 2010 129.820 129.820 - 129.365 455 129.820 -
Esbjerg Kommune 75.000 75.000 - - 75.000 75.000 -
Varde Kommune, januar-juni 2010 12.500 12.500 - - 12.500 12.500 -

Andre indtægter 2.000 2.000 - - 2.000 2.000 -

Total Mentornetværket 5.548.012 5.548.012 - 4.932.829 624.078 5.556.907 -8.895

Projekt "Min egen vej"

Egmont Fonden, bevillingsperiode: 2010-2012 2.400.000 880.921 1.519.079 489.669 203.851 693.520 187.401 3)

Databaseprojekt
Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration be-
villingsperiode: 2008-2009 200.000 200.000 - - 200.000 200.000 -

Poul Due Jensen Fond 223.000 223.000 - - 223.126 223.126 -126

423.000 423.000 - - 423.126 423.126 -126 2)

I alt 8.371.012 6.851.933 1.519.079 5.422.498 1.251.055 6.673.553 178.380

1) Afdelinger i København og Odense hele året, Århus (januar-april), Tingbjerg (januar-marts) samt Esbjerg (januar-juni) 2010.
2) Dækkes af KVINFO
3) Videreføres til 2011
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3. Afdelingen for Mellemøst
Bevillingsgiver: Udenrigsministeriet, Det Arabiske Initiativ

Bevilling
kr.

Udbetalt
31.12.2010

kr.

Rest bevil-
ling
kr.

Anvendt
per

31.12.2009

Anvendt
2010 løn-

sum
kr.

Anvendt
2010 pro-
jektomk.

kr.

Anvendt
2010

adm.bidrag,
frikøb

kr.

Anvendt
2010
i alt
kr.

Rest af
udbetalt

31.12.2010
kr.

Regionalt kvindeprogram bevillingsperiode 2007-

2009

14.000.000 14.000.000 - 13.204.939 - -123.867 -8.671 -132.538 927.599

Engendering the Public Sphere, Jordan bevillingspe-

riode 2006-2009 (forlænget til 2010) 9.600.000 9.600.000 - 4.633.695 370.540 455.111 137.091 962.743 4.003.562

Uforbrugte midler fra Pilotprojekt afsluttet 2007 videre-

ført til Engendering 43.881 43.881 - - - - - - 43.881

Decentralisation and Women's Participation, Jor-

dan bevillingsperiode 2006-2008 (forlænget til 2009)

1.950.822 1.950.822 - 594.076 - 263.370 31.866 295.237 1.061.509

Dansk-marokkansk partnerskabsprojekt for kvin-

ders rettigheder og gennemførelse af familieloven

bevillingsperiode 2006-2009 7.800.000 7.800.000 - 4.018.794 - 69.056 4.834 73.890 3.707.316

Dansk-marokkansk NGO-partnerskabsprojekt for

fremme af kvindelige beslutningstagere og ledere

bevillingsperiode 2008-2010 6.917.500 6.917.500 - 3.428.884 460.713 2.000.800 267.475 2.728.988 759.628

Strengthening Women's Rights and Access to Jus-

tice in the Moroccan Legal System bevillingsperiode

2009-2012 9.603.333 3.100.000 6.503.333 - 328.266 1.890.600 225.480 2.444.347 655.653

Samarbejde med Biblioteks- og Dokumentations-

centret for Køn og Udvikling på Sana'a universitet

bevillingsperiode 2009-2011 2.504.731 2.504.731 - - 282.694 549.956 118.782 951.432 339.518

Kvinders Politiske Deltagelse i Jordan bevillingspe-

riode 2010-2012

5.804.921 2.800.000 3.004.921 - 312.920 474.114 122.057 909.091 1.890.909

Køn og Kvinderettigheder: Dansk-Arabisk Dialog

og Samarbejdsprogram (fase II) bevillingsperiode

2009-2011 15.671.492 5.500.000 10.171.492 1.483.575 1.567.640 528.930 3.580.146 1.919.854

I alt 73.896.680 54.216.934 19.679.746 25.880.389 3.238.708 7.146.781 1.427.845 11.813.334 15.309.430
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4. Biblioteket

Bevilling
kr.

Udbetalt
31.12.2010

kr.

Rest be-
villing

kr.

Anvendt
per

31.12.2009

Anvendt
2010

lønsum
kr.

Anvendt 2010
projektomkostn.

kr.

Anvendt
2010

adm.bidrag,
frikøb

kr.

Anvendt i
alt 2010

kr.

Rest af
udbetalt

31.12.2010
kr.

Nordisk Kvindelitteratur på nettet

Riksbanken, Göteborg Universitet *) 5.267.990 2.512.935 2.755.055 679.952 322.796 407.429 528.392 1.258.617 574.366

A.P. Møller Fond, 2009-2011 3.053.000 2.000.000 1.053.000 310.268 372.402 705.787 62.563 1.140.752 548.980

8.320.990 4.512.935 3.808.055 990.220 695.197 1.113.216 590.955 2.399.369 1.123.346

Tidsskriftstøtte

Bibliotek og Medie Styrelsen 35.000 35.000 - - 35.000 0 - 35.000 -

Total 8.355.990 4.547.935 3.808.055 990.220 730.197 1.113.216 590.955 2.434.369 1.123.346

*) Riksbanken Sverige har bevilget i alt SEK 6.370.000
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2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

4a. Fysisk Bibliotek
Bøger 98.081 99

Tidsskrifter og indbinding 195.374 182

Bibliotekslicenser 87.170 72

Kørselsordning og udgifter i øvrigt 28.372 22

Bøder -15.459 -11___________ _______

393.538 364___________ _______

5. Diverse indtægter
Øvrige tilskud og sponsorater 124.229 0

Diverse indtægter 76.668 16

Bogsalg 0 1

Foredragsindtægter 0 8___________ _______

200.897 25___________ _______

6. Lønomkostninger

KVINFO 5.699.178 6.198

Afdeling for Køn og Etnicitet 5.422.498 6.112

Projekter under Biblioteket 695.197 478

Afdeling for Mellemøst 3.238.708 2.597___________ _______

15.055.581 15.385___________ _______

7. Af- og nedskrivninger
Inventar 35.563 36

Edb-udstyr 17.607 27___________ _______

53.170 63___________ _______

Gennemsnitligt antal årsværk 35 35___________ _______

Bogsamling Inventar Edb-udstyr
kr. kr. kr.___________ ___________ ___________

8. Materielle anlægsaktiver
Primosaldo 200.000 130.027 27.914

Tilgang 0 0 0

Årets afskrivninger 0 35.563 17.607___________ ___________ ___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 200.000 94.464 10.307___________ ___________ ___________



KVINFO 18

Noter

2010
kr.___________

9. Mellemregning med samarbejdspartnere
KVINFOs pulje, afd. for Mellemøst:

Center for Women´s Equality, Danmark 945.000

Det Danske Hus i Palæstina 75.240

FN-forbundet, Danmark 33.500

Kunsthøjskolen i Holbæk, Danmark 93.000

Tavse stemmer, Danmark 29.000

Videncenter for Landbrug, Danmark 4.650___________

1.180.390___________

Afd. for Mellemøst:

Association Ennakhil pour la Femme et l'Enfant, Marokko 71.600

Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc, Marokko 7.411

Centre des Droits des Gens, Marokko -22.080

Centre d'Aide et d'Assistance, Marokko 142.240

Collective for Research and Training on Development-Action, Libanon 1.302

Danmarks Designskole 46.536

Danner, Danmark 59.842

Gender and Development Research and Studies Centre, Yemen 178.184

Jordanian National Committee for Women, Jordan 875.120

Jordanian Hashemite Fund, Jordan 198.602

Jordanian Women's Union, Jordan 104.457

Kvinderådet, Danmark 465.322

Ligue Démocratique des Droits des Femmes, Marokko -23.911

LOKK, Landsorganisation af krisecentre, Danmark 85.822

New Woman Foundation 262.848

PEN, Danmark 300.000

Planet Finance Maroc, Marokko -15.131

Ålborg Universitet, Danmark 611.268

Øvrige -68.190___________

3.281.242___________

Andre:

Egmont Fonden, bevilling 2010 880.921

Integrationsministeriet, satspuljebevilling 2010 1.000.000

Integrationsministeriet, By og Bolig-bevilling 2008 og 2009 (Vollsmose) 293.338

Integrationsministeriet, bevilling til Tingbjerg 2009 60.000

Esbjerg LBR, Mentornetværk for mænd, 2009 300.805

JANUS/Tietgen 170.082

Refusion 285.474

Øvrige 9.096___________

2.999.716___________

Mellemregning med samarbejdspartnere i alt 7.461.348___________
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2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

10. Likvider

Kassebeholdning, KVINFO 7.988 6

Valutabeholdning, Mellemøst-afdelingen 752 5

Indestående i banker 966.756 1.896

Indestående i bank, Mellemøst-afdelingen 21.302.408 13.886

Mastercard -56.134 -77___________ _______

22.221.770 15.716___________ _______

11. Egenkapital

Fri egenkapital

Primosaldo 199.667 163

Opskrivning vedrørende tilgang Esbjerg 0 37

Årets resultat 15.127 0___________ _______

Fri egenkapital ultimo 214.794 200___________ _______

Henlæggelser

Henlæggelser til vedligeholdelse "Fisken"

Henlæggelser primo 329.230 379

Årets henlæggelser 0 0

Henlæggelser anvendt i året -80.856 -50___________ _______

Henlæggelser til vedligeholdelse "Fisken" ultimo 248.374 329___________ _______

Henlæggelser til kompetenceudvikling

Henlæggelser primo 150.000 85

Årets henlæggelser 0 105

Henlæggelser anvendt i året -150.000 -40___________ _______

Henlæggelser til kompetenceudvikling ultimo 0 150___________ _______

Henlæggelser til it- og webudvikling

Henlæggelser primo 365.360 50

Årets henlæggelser 0 315

Henlæggelser anvendt i året -41.455 0___________ _______

Henlæggelser til it- og webudvikling ultimo 323.905 365___________ _______
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2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

11. Egenkapital (fortsat)

Henlæggelser til lønmidler

Henlæggelser primo 283.188 283

Henlæggelser anvendt i året 0 0___________ _______

Henlæggelser til lønmidler ultimo 283.188 283___________ _______

Henlæggelser til driftsmidler

Henlæggelser primo 50.000 50

Henlæggelser anvendt i året 0 0___________ _______

Henlæggelser til driftsmidler ultimo 50.000 50___________ _______

Henlæggelser til ergonomiske arbejdspladser

Henlæggelser primo 0 30

Henlæggelser anvendt i året 0 -30___________ _______

Henlæggelser til ergonomiske arbejdspladser ultimo 0 0___________ _______

Henlæggelser til resultatkontraktopgaver

Henlæggelser primo 0 158

Henlæggelser anvendt i året 0 -158___________ _______

Henlæggelser til resultatkontraktopgaver ultimo 0 0___________ ______

Henlæggelser i alt 905.466 1.178___________ ______

Sammendrag af egenkapital

Fri egenkapital 214.794 199

Henlæggelser 905.466 1.118

Bunden egenkapital:

Bogsamling værdiansat til 200.000 200___________ _______

Egenkapital ultimo 1.320.260 1.517___________ _______
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2010
kr.___________

12. Ikke anvendte formålsbestemte tilskud

Afd. For Mellemøst, bevillinger modtaget 2010 til senere anvendelse:

Strenghtening Women's Rights, Marokko 3.403.333

Biblioteksprojektet, Yemen 1.213.781

Kvinders Politiske Deltagelse i Jordan 3.004.921

Køn og Kvinderettigheder, regionalt program 5.000.000___________

12.622.035___________

Afd. for Mellemøst, bevillinger videreført til senere anvendelse:

EPS, Jordan 4.047.443

Familieretsprojektet, Marokko 1.167.339

Strenghtening Women's Rights, Marokko 655.653

Biblioteksprojektet, Yemen 339.518

Kvinders Politiske Deltagelse i Jordan 1.890.909

Køn og Kvinderettigheder, regionalt program 1.919.854___________

10.020.716___________

Afd. for Mellemøst, bevillinger videreført til returnering til bevillingsgiver:

Regionalt tematisk program 927.599

DWP, Jordan 351.041

Lederskabsprojektet, Marokko 392.404___________

1.671.044___________

Andre bevillinger videreført til senere anvendelse:

Nordisk Kvindelitteratur på nettet

AP Møller 548.980

Riksbanken 574.366___________

1.123.346___________

Min egen vej

Egmont Fonden 187.401___________

Ikke anvendte formålsbestemte midler i alt 25.624.542___________
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13. Kontraktlige forpligtelser

KVINFO indgik 1. december 2006 en leasingkontrakt om 2 nye kopimaskiner. KVINFO påtog sig hermed en

leasingforpligtelse i 20 kvartaler, som udgør 23.962 kr. inkl. moms pr. kvartal. I 2010 har KVINFO afdraget i

alt 95.960 kr., hvorefter restforpligtelsen udgør 99.250 kr.

KVINFO har med virkning fra 6. maj 2008 indgået aftale med Det Kongelige Bibliotek om betaling for byg-

ningsmæssige forbedringer. KVINFO har herned påtaget sig en forpligtelse i 10 år frem til og med 2017, der

betyder, at KVINFO hvert af årene skal betale 57.500 kr. i alt 575.000 kr. KVINFO har med udgangen af 2010

i alt afdraget 172.500 kr., hvorefter restforpligtelsen udgør 402.500 kr.

KVINFO har i 2009 indgået aftale med Det Kongelige Bibliotek om udskiftning af Fiskens tag og dermed på-

taget sig en økonomisk forpligtelse frem til 2054. KVINFOs andel udgør i årene 2010 – 2014 henholdsvis

38.481 kr., 43.990 kr., 43.297 kr., 42.604 kr., og 41.912 kr. og herefter falder udgiften frem til 2054 til

14.201 kr. KVINFO har ikke afdraget i 2010, dette afdrag opkræves i 2011.

14. Øvrige oplysninger

KVINFO har i årets løb modtaget gaver til en samlet værdi af 89.000 kr. til udgivelse af værket Dansk Ligestil-

lingshistorie 1849 – 1915, også andre hensyn, fra Carlsbergfondet, 55.000 kr., Den Hielmstierne-

Rosencroneske Stiftelse, 10.000 kr., Roos' Legat, 9.000 kr. samt Lillian og Dan Finks Fond, 15.000 kr.
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Bilag 1

Specifikation af administrationsbidrag, frikøb og overhead

Total udgifter
2010 Heraf lønsum

Heraf projekt-
omkostninger

Adm.bidrag,
mv.

Forbrug dækket
af KVINFOs

drift
Indtægtsført i
KVINFO 2010

Afdeling for køn og etnicitet (note 2) 6.673.553 5.422.498 1.251.055 - -9.021 6.664.532

Afdelingen for Mellemøst (note 3) 11.813.334 3.238.708 7.146.781 1.427.845 - 11.813.334

Biblioteket, Nordisk Kvindelitteratur på nettet (note 4) 2.399.368 695.197 1.113.216 590.955 - 2.399.368

Total 20.886.255 9.356.403 9.511.052 2.018.800 -9.021 20.877.234
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