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VIS Ledelsespåtegning
VIS
VIS
VIS Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Verdens Bedste Nyheder.
VIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 5.
VIS februar 2018.
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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
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 5. marts 2019
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 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 5. februar 2018.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 5. februar 2018.

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 bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 5. februar 2018,
som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte
resultatbudget for 2018 og afvigelser. Resultatbudgettet og afvigelser 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 5. februar 2018. 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 5. februar 2018.
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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 5. februar 2018
krav. Vi har ikke fundet væsentlige fejlinformationer i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af
årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
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 juridisk-kritiske
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
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
de virksomheder, 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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

VIS Hillerød, den 5. marts 2019
VIS
VIS Grant Thornton
VIS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr-nr. 34 20 99 36

Kaspar Holländer-Mieritz
statsautoriseret revisor
mne34346
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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 ”Vidste du at verden har en plan? En plan med konkrete løsninger på, hvordan vi sammen kan afskaffe ekstrem fattigdom,
VIS mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringerne?”
Sådan lyder ordene på bagsiden af den Bezzerwizzer brick, som VBN i 2018 udgav sammen med Care og Bezzerwizzer.
Bricken, der indeholder 60 spørgsmål om Verdensmålene og konstruktive nyheder, forenede på bedste vis Verdens Bedste
Nyheders tre hovedområder: Et partnerskab med civilsamfund og erhvervsliv, konstruktiv journalistik og oplysning om
Verdensmålene.
Årsrapport 2018 omhandler Verdens Bedste Nyheders aktiviteter i kalenderåret 2018, der har budt på mange vigtige
begivenheder for Verdens Bedste Nyheder. Hvor 2017 var året hvor Verdensmålene for alvor gjorde sit indtog i Danmark var
2018 året hvor Danmark blev ramt af et Verdensmål-momentum. Dette momentum har også været afspejlet i efterspørgslen
på Verdens Bedste Nyheder, der fra januar til november 2018 har holdt over 75 outreach-aktiviteter og foredrag i hele
Danmark. Årets fokus har derfor også været på at gøre Verdensmålene kendte i den brede befolkning samt nå nye
befolkningsgrupper. I maj 2018 blev der indledt et samarbejde med JP-Politiken om at være afsender på årets
mediekonkurrence. Under titlen Generation Verdensmål vil elever på 315 skoler landet over producere deres egen avis med
fokus på konstruktiv journalistik og Verdensmål. Aviserne bliver efterfølgende trykt i 500 eksemplarer hver, så de kan blive
uddelt til elevernes venner og familie. ’Generation Verdensmål’ var ligeledes målgruppen, da Verdens Bedste Nyheder i Uge
36 endnu engang afholdt Verdenstimen i samarbejde med partnerorganisationer fra de danske udviklings- og
undervisningsorganisationer. Ligesom det forgangne år blev Verdenstimen skudt i gang med en lancering på Københavns
Rådhus med taler fra blandt andet den nyvalgte børne- og ungeborgmester Jesper Christensen samt Københavns Kommunes
klimaambassadører.
Verdensmåls-momentummet sås også i Verdens Bedste Nyheders faste kampagneaktiviteter på Folkemødet, Roskilde
Festival og under Verdens Bedste Morgen. På Folkemødet deltog Verdens Bedste Nyheder i seks debatter der dækkede alle
VBN’s fokusområder: Den konstruktive journalistik, Verdensmålene og stærke partnerskaber, ligesom direktør Thomas RavnPedersen var inviteret med i flere paneler. Folkemødet blev efterfulgt af Roskilde Festival hvor Festivalgæsterne kunne møde
Verdensmålsbingo i deres camp og rundt omkring på pladsen, ligesom Sara Bro igen i år bød indenfor til Verdens Bedste
Quiz med fokus på økonomisk ulighed, der var tematikken for festivalens holdningsarbejde. Årets store kampagneaktiviteter
sluttede med et brag, da Verdens Bedste Morgen løb af stablen for niende gang under overskriften ’Når kvinder får vinger,
vil verden flyve’. Med over 1600 frivillige og 194 uddelingssteder var årets morgenevent det største nogensinde og formåede
at sprede årets kampagneavis fra Nakskov til Nordjylland og fra Roskilde til Ribe.
Netop den årlige kampagneavis blev bragt som indstik i B.T. på kampagnedagen den 7. september, hvilket betød at VBN
nåede endnu flere danskere og en ny målgruppe. Ud over kampagneavisen, har Verdens Bedste Nyheder i 2018 fortsat
bidraget til at give danskerne en mere nuanceret og konstruktiv nyhedsdækning. Ligesom tidligere år har VBN en fast
nyhedsproduktion bestående af tre ugentlige telegrammer i landets S-toge, en kort ugentlig nyhed til B.T.metro og et fast
analysesamarbejde med Jyllands-Posten på månedsbasis. Derudover er der i 2018 indgået et samarbejde med Radio 24-7’s
program ’Datolinjen’ hvor VBN’s direktør hver uge har 10 minutter til at dele en god nyhed.
VIS
VIS
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VIS Ledelsesberetning, fortsat
VIS
VIS
VIS Samarbejder – som det med 24/7 – har igen i år været centrale for Verdens Bedste Nyheders arbejde. Med stærke
VIS partnerskaber indenfor civilsamfund, erhvervsliv og medier er det lykkedes at sprede Verdensmålene og de konstruktive
VIS nyheder til endnu flere. 2018’s Verdensmåls-momentum har medført en øget bevidsthed om Verdensmålene i den danske
befolkning og blandt virksomheder, politikere og civilsamfund. Det åbner op for mange nye og spændende muligheder i
VIS 2019.
VIS
VIS Foreningens resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.
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 2019 at styrke VBN’s økonomiske fundament ved især at tiltrække nye
VIS fondsbevillinger. I skrivende stund (februar 2019) 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 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note
VIS
VIS Indtægter
Ministerier
Stiftende medlemmer
Roskilde Festival
Europa Kommissionen
Salg af ydelser
Fonde
Foredrag og undervisning
Øvrige indtægter (ekspeditionsgebyr, plakater m.v.)

Realiseret
2018

Budget
2018
(Ej revideret)

Afvigelser
2018

Realiseret
2016/17

4.200.000
600.000
488.259
0
39.579
128.975
148.448
132.048

4.200.000
600.000
400.000
0
36.000
129.000
78.000
37.000

0
0
88.259
0
3.579
-25
70.448
95.048

3.000.000
900.000
370.000
332.760
306.700
99.000
62.042
36.805

Indtægter i alt

5.737.309

5.480.000

257.309

5.107.307

Udgifter
Lønninger
Konsulentbistand
Kampagner
Markedsføring
Befolkningsmåling
Administration

3.197.830
0
1.455.569
155.625
0
684.965

3.100.794
0
1.443.000
150.000
31.250
536.715

97.036
0
12.569
5.625
-31.250
148.250

4.024.339
230.000
845.879
154.478
31.250
739.660

Udgifter i alt

5.493.989

5.261.759

232.230

6.025.606

243.320

218.241

25.079
25.079

-918.299

VIS Årets resultat
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
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VIS Balance pr. 31. december 2018
Aktiver
VIS
Note
VIS
VIS Anlægsaktiver
VIS
Andre tilgodehavender
VIS Finansielle anlægsaktiver i alt
VIS
VIS Anlægsaktiver i alt
VIS
Omsætningsaktiver

2018

VIS Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
VIS Tilgodehavender i alt
VIS
VIS Likvide beholdninger
VIS
Omsætningsaktiver i alt
VIS
VIS Aktiver i alt
VIS
VIS
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2016/17

54.372
54.372

51.828
51.828

54.372

51.828

16.724
24.558
5.665
46.947

2.575
0
2.238
4.813

537.978

134.948

584.925

139.761

639.297
639.297

191.589
191.589
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VIS Balance pr. 31. december 2018
VIS
Passiver
Note
VIS
VIS Egenkapital
VIS
VIS Egenkapital primo
Overført resultat
VIS
Egenkapital i alt
VIS
VIS Gældsforpligtelser
VIS
Anden gæld
VIS Afdrag som forfalder inden for 1 år
VIS Langfristede gældsforpligtelser i alt
VIS

2018

VIS Afdrag som forfalder inden for 1 år
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
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2016/17

-918.299
243.320

0
-918.299

-674.979

-918.299

100.000
-20.000
80.000

0
0
0

20.000
133.213
781.063
300.000
1.234.276

0
24.536
485.352
600.000
1.109.888

1.314.276

1.109.888

639.297
639.297

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.

Årsrapport for 2018 for Verdens Bedste Nyheder

13

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 5. februar 2018.
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 Foredrag og undervisning samt øvrige indtægter
VIS Omfatter indtægter af 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 2018 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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