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Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Verdens Bedste Nyheder.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbreve fra Udenrigsministeriet af den 7. juli
2021 og 14. oktober 2021.

Ledelsespåtegning

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. 
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Til medlemmerne i Verdens Bedste Nyheder

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Verdens Bedste Nyheder for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, samt
bevillingsbreve fra Udenrigsministeriet af den 7. juli 2021 og 14. oktober 2021.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i
tilsagnsvilkårene fra Udenrigsministeriet. 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Grundlag for konklusion

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.

Verdens Bedste Nyheder har i overensstemmelse med bevillingsbreve fra Udenrigsministeriet af den 7. juli 2021 og 14.
oktober 2021, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021 medtaget det af bestyrelsen godkendte
resultatbudget for 2021 og afvigelser. Resultatbudgettet og afvigelser har ikke været underlagt revision.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbreve fra Udenrigsministeriet af den 7. juli 2021 og 14. oktober
2021.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven, samt bevillingsbreve fra Udenrigsministeriet af den 7. juli 2021 og 14. oktober 2021. 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.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabslovens regler, samt bevillingsbreve fra Udenrigsministeriet af den 7. juli 2021 og 14. oktober 2021.

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 24. juni 2020 
krav. Vi har ikke fundet væsentlige fejlinformationer i ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.

 

• 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. 

• 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.

• 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.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

• 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.

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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover: 

• 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.

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 under
revisionen. 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen

 Årsrapport for 2021 for Verdens Bedste Nyheder 6



VIS
VIS
VIS
VIS

Kaspar Holländer-Mieritz
statsautoriseret revisor

mne34346

Hillerød, den 11. marts 2022

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

Grant Thornton

Cvr-nr. 34 20 99 36

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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. 
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Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Siden foråret 2021 har danskerne kunnet læse Verdens Bedste Nyheder i ny, moderne digital indpakning, da
verdensbedstenyheder.dk gennemgik en stor relancering. Målet var at skabe et nyt, moderne og indbydende site, der afspejler
Verdens Bedste Nyheders seriøse og konstruktive journalistik. I den sammenhæng fik også hele Verdens Bedste Nyheders
brand et visuelt løft, som både gælder vores nye logo, farver og skrifttyper. 

Også på Verdensmåls-fronten har 2021 været et særligt år. Med projektet “Dansker, kend dine Verdensmål” satte Verdens
Bedste Nyheder fokus på Verdensmålene og de nye, danske målepunkter. Flagskibet for den oplysende indsats blev podcasten
”De Utålmodige”, hvor Connie Hedegaard og Katherine Richardson sammen søgte svaret på, hvorfor vi i Danmark ikke
rykker hurtigere på Verdensmålene og klimakrisen, når vi allerede kender mange af løsningerne. En sjette episode af ”De
utålmodige” blev udgivet med finansminister Nicolai Wammen og Connie Hedegaard i forbindelse med Folkemødet i Allinge. 
Podcasten ”De utålmodige” oversteg alle forventninger i lyttertal og er i skrivende stund samlet blevet downloadet over 9.000
gange.

Verdensmålene og den konstruktive formidling var også i centrum, da Verdens Bedste Nyheder i samarbejde med
Tuborgfondet og DUF skabte endnu et hold af Verdensmålsambassadører, der dækker en bred vifte af interesser,
organisationer, uddannelser og kompetencer. Vores erfaringer viser, at ambassadørerne gør en kæmpe forskel for
Verdensmålene og unges indflydelse og engagement. Det første hold ambassadører har nået mere end 10.000 børn og unge i
2021. 
Året sluttede med et tilsagn fra Tuborgfondet om en ny bevilling til at fortsætte arbejdet med Verdensmålsambassadørerne
frem til 2025. En bevilling, der bliver den hidtil største, Verdens Bedste Nyheder har modtaget.

Udvikling i regnskabsåret

Danskernes interesse i Verdensmålene kunne også læses i årets befolkningsmål fra Epinion: I år har 79 procent af danskerne
set eller hørt om FN’s Verdensmål. Tallet var i 2017 blot 35 procent. 
Som noget nyt spurgte vi også ind til, hvorvidt danskerne mener, at det er vigtigt, at medierne også skal dække nyheder om
fremskridt og løsninger i verden. Hele 86 procent af befolkningen er meget enig eller enig i det. 

Verdens Bedste Nyheder er i lighed med tidligere år et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. 

Også årets Verdens Bedste Morgen blev noget særligt med fokus på bæredygtige byer. Allerede i dag bor over halvdelen af
verdens befolkning i en by, og byerne rummer store potentialer, når det kommer til at reducere de globale CO2-udledninger.
Vi gjorde i år en særlig indsats i at få Verdens Bedste Morgen fordelt rundt i hele landet. Det lykkedes med stor succes. Den
tidligere rekord var 69 kommuner. I år havde vi uddelinger i 89 ud af Danmarks 98 kommuner.

Et spritnyt hold Verdensmålsambassadører, en ny og moderne hjemmeside og stor podcast-succes. Det har været blandt
ingredienserne, der gjorde 2021 til noget helt særligt for Verdens Bedste Nyheder. 

Ledelsesberetning

Samlet set 2021 vurderes trods et økonomisk underskud som et succesfuldt år.

Hovedaktivitet

Usikkerhed og usædvanlige forhold ved indregning eller måling

Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.
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Ledelsesberetning, fortsat

Den forventede udvikling

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på
bedømmelse af årsrapporten.

Foreningen forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter balancedagen
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Realiseret Budget Afvigelser Realiseret

Note 2021 2021 2021 2020

VIS (Ej revideret) (Ej revideret)

VIS
Ministerier 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
Stiftende medlemmer 600.000 900.000 -300.000 600.000
Roskilde Festival 0 100.000 -100.000 0
Salg af ydelser 50.934 0 50.934 0
Fonde 1.982.486 2.100.000 -117.514 2.353.865
Foredrag og undervisning 484.145 100.000 384.145 80.906
Øvrige indtægter (salg af plakater og rejseomkostninger) 26.977 50.000 -23.023 69.246

Indtægter i alt 7.144.542 7.250.000 -105.458 7.104.017

Udgifter
Lønninger 4.472.684 4.400.000 72.684 4.303.616
Kampagner 2.067.877 2.045.250 22.627 1.366.483
Markedsføring 18.750 0 18.750 197.479
Befolkningsmåling 49.688 47.000 2.688 46.625
Salgsomkostninger 16.622 60.000 -43.378 50.120
Lokaleomkostninger 278.319 280.000 -1.681 264.595
Administrationsomkostninger 301.460 300.000 1.460 297.793
Øvrige personaleomkostninger 122.656 110.000 12.656 122.365
Renteindtægter -803 0 -803 0
Renteudgifter 13.733 5.000 8.733 12.860

Udgifter i alt 7.340.986 7.247.250 93.736 6.661.936

VIS Årets resultat -196.444 2.750 -199.194 442.081VIS -199.194
VIS
VIS
VIS
VIS

Indtægter

Resultatopgørelse fra 1. januar 2021 til 31. december 2021
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Aktiver

VIS
Note 2021 2020
VIS

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender 54.972 54.372
Finansielle anlægsaktiver i alt 54.972 54.372

Anlægsaktiver i alt 54.972 54.372

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 608.934 4.060
Andre tilgodehavender 141.325 8.837
Periodeafgrænsningsposter 15.060 932
Tilgodehavender i alt 765.319 13.829

Likvide beholdninger 294.464 2.314.901

Omsætningsaktiver i alt 1.059.783 2.328.730

VIS Aktiver i alt 1.114.755 2.383.102VIS 1.114.755 2.383.102
VIS
VIS

Balance pr. 31. december 2021
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Passiver

Note 2021 2020
VIS
VIS Egenkapital
VIS
VIS Egenkapital primo 903.651 461.570

Overført resultat -196.444 442.081
VIS

Egenkapital i alt 707.207 903.651
VIS

Gældsforpligtelser

Anden gæld 40.000 60.000
Afdrag som forfalder inden for 1 år -20.000 -20.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 20.000 40.000

Afdrag som forfalder inden for 1 år 20.000 20.000
Gæld til pengeinstitutter 1.479 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 22.426 173.796
Anden gæld 343.643 1.142.655
Periodeafgrænsningsposter 0 103.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 387.548 1.439.451

Gældsforpligtelser i alt 407.548 1.479.451

Passiver i alt 1.114.755 2.383.1021.114.755 2.383.102

VIS
1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
2 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

VIS
VIS

Balance pr. 31. december 2021
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1

2
Foreningen har ikke påtaget sig forpligtigelser ud over de i regnskabet anførte. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter til årsrapport

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Ingen af foreningens aktiver er pansat eller stillet til sikkerhed.
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Årsrapporten for Verdens Bedste Nyheder er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-
virksomhed, samt bevillingsbreve fra Udenrigsministeriet af den 7. juli 2021 og 14. oktober 2021.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Indtægter

Udgifter

Direkte omkostninger omfatter omkostninger til kampagner, markedsføring og befolkningsmåling. 

Tilskud fra ministerier, fonde, foreninger og stiftense medlemmer indtægtsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for.
Foredrag og undervisning samt indtægter af salg indtægtsføres i det regnskabsår, som salget vedrører. 

Finansielle indtægter og omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som
vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet
nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis
valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte i egenkapitalen i en
dagsværdireserve.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsene med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle
poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede kursgevinster og tab vedrørende transaktioner i fremmed
valuta.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring
mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Personaleomkostninger

 Årsrapport for 2021 for Verdens Bedste Nyheder 14



VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

Tilgodehavender

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

BALANCEN

Likvide beholdninger

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis
svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser
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