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VIS Ledelsespåtegning
VIS
VIS
VIS Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 25. august 2016 - 31. december 2017 for Verdens Bedste
VIS Nyheder.
VIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 1.
VIS marts 2017.
VIS
VIS Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af
VIS foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
perioden 25. august 2016 - 31. december 2017.
VIS
VIS Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen
VIS omhandler.
VIS
VIS Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
VIS
VIS
VIS
VIS København, den 8. marts 2018
VIS
VIS Verdens Bedste Nyheder
VIS

VIS Direktion
VIS
VIS Thomas Ravn-Pedersen
VIS Direktør
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Verdens Bedste Nyheder

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Verdens Bedste Nyheder for regnskabsåret 25. august 2016 - 31. december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 1. marts 2017.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 25. august 2016 - 31. december 2017 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 1. marts 2017.

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 foreningen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Verdens Bedste Nyheder har i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den
1. marts 2017, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016/17 medtaget det af bestyrelsen godkendte
resultatbudget for 2016/17. Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 1. marts 2017. 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 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådanne
findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, 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,
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 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 foreningen
ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede
heraf.
Vi kommunikerer med ledelsen 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
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.
VIS 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 væsentlige fejlinformationer.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 1. marts 2017.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 1. marts 2017
krav. Vi har ikke fundet væsentlige fejlinformationer i ledelsesberetningen.
VIS
VIS
VIS Hillerød, den 8. marts 2018
VIS
VIS Grant Thornton
VIS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr-nr. 34 20 99 36

Kaspar Holländer-Mieritz
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34346
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VIS Ledelsesberetning
VIS
VIS Hovedaktivitet
VIS Verdens Bedste Nyheder er i lighed med tidligere år et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner.
VIS Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.
VIS
VIS
VIS Usikkerhed og usædvanlige forhold ved indregning eller måling
VIS Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.
VIS
VIS
VIS Udvikling i regnskabsåret
VIS Det har været et travlt år for både journalistik, partnerskaber og kampagner. Det er de konstruktive nyheder, som de fleste
VIS kender Verdens Bedste Nyheder fra: I Epinions årlige undersøgelse svarer 47 %, at de kender Verdens Bedste Nyheder fra
VIS enten Metroxpress, Jyllands-Posten eller skærmene i S-toget. Derfor er den konstruktive journalistik fortsat kernen i Verdens
VIS Bedste Nyheders arbejde, hvilket understreges af, at vi igen i år har fastholdt vores stærke medie-partnerskaber. Dermed har
VIS vi haft en fast ugentlig artikel i fredagsudgaven af Metroxpress. Avisen bragte Verdens Bedste Nyheder i ti dage op til
VIS Verdens Bedste Morgen og den 8. september havde Metroxpress årets kampagneavis som omslag på avisens 365.000 trykte
VIS aviser. Derudover har Verdens Bedste Nyheder i 2017 bragt en længere månedlig analyse i Jyllands-Posten ligesom der, i
VIS samarbejde med Train-Tv, fast vises tre konstruktive nyheder hvert 20. minut på skærmene i de Københavnske S-toge.
VIS
VIS Verdens Bedste Morgen var igen i år den største nogensinde, da over 1.500 frivillige koordinerede og deltog i 176 uddelinger
VIS landet over. 23 MF’ere på tværs af landet herunder Finansminister Kristian Jensen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs, otte
VIS rådmænd og borgmestre og seks udenlandske ambassadører bakkede også op. Derudover deltog et rekordstort antal
VIS uddannelsesinstitutioner samt mange af VBN’s partnere, hvilket giver et solidt fundament for at styrke eventen yderligere i
VIS 2018 samt skabe en endnu tættere kobling til Verdenstimen.
VIS
VIS Netop Verdenstimen blev i 2017 styrket og 18 uddannelses- og udviklingsorganisationer deltog som partnere og stillede deres
VIS undervisningsmateriale til rådighed for lærere landet over. Dette blev yderligere styrket af en opgradering af web-platformen
VIS verdenstimen.dk, som gør det endnu nemmere at få adgang til de forskellige undervisningsmaterialer om Verdensmålene.
VIS
VIS Foredrag, workshops om og undervisning i Verdensmålene har også været stærkt efterspurgt i 2017. Det blev i alt til 60
VIS optrædener i hele landet – fra Rotary til Ritzau og universiteter til UNLEASH.
VIS
VIS 2017 var første år for VBN på Finansloven og det første år for den selvstændige forening Verdens Bedste Nyheder, hvilket
VIS også har betydet, at en del af året er blevet brugt på udvikling og styrkelse af organisationen.
VIS
VIS Verdens Bedste Nyheders design på både tryk og web er blevet opdateret til en ny og lettere version, alle e-mails er skiftet
VIS over på eget domæne og Verdens Bedste Nyheder sagde efter knap otte års tæt værtsskab hos Folkekirkens Nødhjælp farvel
VIS og flyttede til nye og større lokaler på det historiske Vartov i København.
VIS Eksternt har 2017 budt på nye og spændende partnerskaber med eksempelvis Københavns Kommune, Danfoss og Bestseller
VIS og fortsættelse af allerede stærke etablerede som fx Roskilde Festival. Men ét partnerskab fortsatte desværre ikke.
VIS
VIS Efter i 2015 og 2016 at have samarbejdet med Europa Kommissionen om at udgive Verdens Bedste Nyheder i EU valgte
VIS Kommssionen i 2017 at sætte samarbejdet på pause. Det fik økonomiske konsekvenser for VBN, fordi der var planlagt og
VIS budgetteret med, at samarbejdet med EU ville fortsætte af tre grunde: Kommissionens medarbejdere havde udtrykt
VIS tilfredshed med VBN’s indsatser i 2015 og 2016; medlemslandene havde evalueret det europæiske World’s Best NewsVIS initiativ positivt; og den store evaluering fra Deloitte af EYD, det europæiske udviklingsår, havde specifikt anbefalet EU at
VIS fortsætte samarbejdet med VBN, fordi evaluatoren så det som en god fælles pan-europæisk kampagne med synergi,
VIS samarbejde og genbrug på tværs af stater.
VIS
VIS
VIS
VIS
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VIS Ledelsesberetning, fortsat
VIS
VIS
VIS Forskellige forhold gjorde imidlertid, at EU i august 2017 meddelte, at samarbejdet alligevel ikke kunne blive til noget. Det
VIS betød, at VBN på et meget sent tidspunkt kunne se, at årets budget ikke ville holde. Sammen med bestyrelsen iværksatte
VIS sekretariatet i august og december derfor en række spare-initiativer, der har betydet opsigelse af tre medarbejdere samt
VIS varsling af nedsat tid for resten af sekretariatet, eksekveret fra 1. april 2018.
VIS
VIS Spareplanerne kunne på grund af opsigelsesvarsler og indgåede aftaler ikke nå at få gunstig effekt på 2017 regnskabet, der
VIS endte med et underskud på ca. 0,9 mio. kroner, som skal afdrages i 2018 og 2019. To af VBN’s medlemmer (Dansk Erhverv
VIS og Dansk Industri) trådte til med likviditet i form af forudbetalte kontingenter for 2018 og 2019, så VBN ikke har skullet
VIS stifte anden gæld.
VIS
VIS Foreningens resultat og økonomiske udvikling anses for utilfredsstillende.
VIS
VIS
VIS Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på
bedømmelse af årsrapporten.
VIS
VIS
VIS Den forventede udvikling
VIS VBN’s bestyrelse og sekretariat ønsker i 2018 at styrke VBN’s økonomiske fundament ved især at tiltrække nye
VIS fondsbevillinger. I skrivende stund (februar 2018) er VBN således i dialog med en række fonde om finansiering af flerårige
VIS projekter, der kan styrke VBN’s formål og virke.
VIS
VIS Foreningen forventer et positivt resultat for det kommende år.
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
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VIS Resultatopgørelse fra 25. august 2016 til 31. december 2017

Note
VIS
VIS Indtægter
Ministerier
Stiftende medlemmer
Roskilde Festival
Europa Kommissionen
Salg af ydelser
Fonde
Foredrag og undervisning
Øvrige indtægter

Realiseret
2016/17

Budget
2016/17

Afvigelser
2016/17

3.000.000
900.000
370.000
332.760
306.700
99.000
62.042
36.805

3.000.000
900.000
250.000
744.000
50.000
300.000
30.000
284.000

0
0
120.000
-411.240
256.700
-201.000
32.042
-247.195

Indtægter i alt

5.107.307

5.558.000

-450.693

Udgifter
Lønninger og rejser
Konsulentbistand
Kampagner
Markedsføring
Befolkningsmåling
Administration

4.204.134
230.000
845.879
154.478
31.250
559.865

3.708.000
230.000
875.000
450.000
50.000
245.000

496.134
0
-29.121
-295.522
-18.750
314.865

Udgifter i alt

6.025.606

5.558.000

467.606

-918.299

0

-918.299
-918.299

VIS
VIS Årets resultat
VIS
VIS
VIS
VIS
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VIS Balance pr. 31. december 2017
Aktiver
VIS
Note
VIS

2016/17
Omsætningsaktiver

VIS Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
VIS Tilgodehavender i alt
VIS
VIS Likvide beholdninger
VIS
Omsætningsaktiver i alt
VIS
VIS Aktiver i alt
VIS
VIS

2.575
54.066
56.641
134.948
191.589
191.589
191.589
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VIS Balance pr. 31. december 2017
VIS
Passiver
Note
VIS
VIS Egenkapital
VIS
VIS Egenkapital primo
Overført resultat
VIS
Egenkapital i alt
VIS
VIS Gældsforpligtelser

2016/17

0
-918.299
-918.299

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
VIS Kortfristede gældsforpligtelser i alt
VIS
VIS Gældsforpligtelser i alt
VIS
VIS Passiver i alt
VIS
VIS
VIS
1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
2 Eventualaktiver og eventualforpligtelser
VIS
VIS

24.536
485.352
600.000
1.109.888
1.109.888
191.589
191.589
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VIS Noter til årsrapport

1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen af foreningens aktiver er pansat eller stillet til sikkerhed

2 Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Foreningen har ikke påtaget sig forpligtigelser ud over de i regnskabet anførte.
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VIS Anvendt regnskabspraksis
VIS
VIS Årsrapporten for Verdens Bedste Nyheder er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en
VIS klasse A-virksomhed, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 1. marts 2017.
VIS
VIS Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
VIS
VIS
VIS Generelt om indregning og måling
VIS I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
VIS omkostninger, herunder nedskrivninger.
VIS
VIS Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets
VIS værdi kan måles pålideligt.
VIS
VIS Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
VIS forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
VIS
VIS Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
VIS rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg /
VIS fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
VIS
VIS Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og
VIS som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
VIS
VIS
VIS RESULTATOPGØRELSEN
VIS Indtægter
VIS Tilskud fra ministerier
VIS Tilskud fra ministerier indtægtsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for.
VIS
VIS Tilskud fra stiftende medlemmer
VIS Tilskud fra stiftende medlemmer indtægtsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for.
VIS
VIS Tilskud fra fonde og foreninger
VIS Tilskud fra fonde og foreninger indtægtsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for.
VIS
VIS Andre indtægter
VIS Øvrige indtægter omfatter salg, foredrag og undervisning, som indtægtsføres i det regnskabsår, som salget vedrører.
VIS
VIS Udgifter
VIS Omfatter omkostninger til aktiviteter, uddannelse, kommunikation, videndeling, administration, lokaler m.v.
VIS
VIS Løn og gager mv. omfatter løn, gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale.
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS

Årsrapport for 2016/17 for Verdens Bedste Nyheder

14

VIS Anvendt regnskabspraksis
VIS
VIS BALANCEN
VIS
VIS Tilgodehavender
VIS Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
VIS nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
VIS
VIS Likvide beholdninger
VIS Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hidring
VIS kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
VIS
VIS Gældsforpligtelser
VIS Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
VIS
VIS Periodeafgrænsningsposter
VIS Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de
VIS efterfølgende år.
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
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