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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelse og den daglige ledelse har dags dato aflagt årsregnskabet for 2006 for BOS-Danmark. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 

Glostrup, den             2007 

 

 

Bestyrelse: 

 

      

Mads Gudiksen  Danielle Brandt  Malene Christiansen 

 

 

 

    

Sara Lindbæk 
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REVISIONSPÅTEGNING 

 

Vi har revideret årsrapporten for BOS-Danmark for regnskabsåret 2006, der aflægges efter årsregnskabsloven. 

 

Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en 

konklusion om årsrapporten. 

 

Den udførte revision 

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi 

tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke inde-

holder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter 

de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen 

anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede 

præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for 

vor konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansiel-

le stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2006 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. 

 

 

Glostrup, den          2007 

 

HAAMANN A/S 

Statsautoriserede revisorer 

 

 

  

Lars Christoffersen   

Statsautoriseret revisor   
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LEDELSENS BERETNING 

 

2006 begyndte med, at BOS Danmark blev en hel del flere i det aktive arbejde i foreningen. Det har været en 

helt afgørende faktor i foreningens vækst sidst på året.  

Det har ikke bare givet flere hænder og flere timer, men også flere ideer, flere muligheder, flere kontakter og i 

det hele taget mere drive til BOS Danmark. 

 

Ved generalforsamlingen i april blev Camilla Greisen valgt ind i bestyrelsen og kort efter valgte stifteren af 

foreningen Danielle Brandt at trække sig fra formandsposten, som i stedet blev overtaget af Mads Gudiksen. 

Samtidig valgte bestyrelsen at styrke det organisatoriske fokus på frivilliggruppen. 

 

I løbet af sommeren skabte forskellige tiltag øget opmærksomhed om BOS Danmark. Frivilliggruppen 

arrangerede deltagelse med en bod på Skanderborg festivalen, Post Danmarks ”Med rundt” havde en artikel om 

foreningen, en gruppe frivillige lavede en flot udstilling med indsamlingskasse i Aalborg Zoo, og der blev 

forberedt en større plakatkampagne. Desuden begyndte vi at se os om efter en markant protektor. 

 

Lone Dröscher Nielsens besøg – et vendepunkt 

I oktober besøgte centerleder Lones Dröscher Nielsen Danmark, hvilket blev afgørende for BOS Danmarks 

udvikling. Det lykkedes at få medieomtale i et omfang, der virkelig rykkede, med artikler i aviser landet over, 

radiointerviews og tv-indslag.  

I løbet af en måned skete en femdobling af medlemstallet fra omkring 300 til omkring 1500 adoptioner. 

 

Alle frivillige i foreningen gjorde, hvad de kunne, for at følge med den store administrative byrde de mange nye 

medlemmer gav. Men selvom oplevelsen var positiv, drænede det alle aktive medlemmer for energi.  

 

Derfor valgte bestyrelsen at bruge en del af de øgede indtægter til ansættelse af en sekretariatsleder på halv 

tid. Lars Lindved blev valgt. Han er speciale studerende i geografi med særlig fokus på naturbeskyttelse og 

turisme i udviklingslande. Men Lars Lindved kommer også med masser af andre erfaringer. Han har blandt 

andet været butiksbestyrer i to pladeforretninger, han har arrangeret ture for cruise-turister i København og 

været lærevikar i en folkeskole. Lars Lindved tiltrådte første januar 2007 i en tyve timers stilling.  

 

I årets slutning koncentrerede BOS Danmark sig om at håndtere de mange nye medlemmer, men mange nye 

initiativer blev samtidig sat i gang. Et julegaveprogram blev søsat med stor succes. En ny bog skrevet af Lone 

Dröscher Nielsen og Pia Lykke Bertelsen blev sat til salg fra BOS Danmarks hjemmeside. ”Køb Regnskov” 

programmet blev forsøgsvis startet op på dansk. En hverve kampagne blandt medlemmerne blev forberedt. En 

udstilling af orangutang billeder blev sat op i Ringsted. Og Hans Kongelige Højhed Prins Christian modtog 

under stor mediebevågenhed en adoption af orangutangen Christian. 

 

BOS International – en ny virkelighed og en ny mulighed 

BOS International blev formelt stiftet den 29. oktober og BOS Danmarks formand, Mads Gudiksen, blev herefter 

valgt som formand. Den første bestyrelse skal sidde til forsommeren 2007, hvor alle medlemslande skal mødes 

til den første generalforsamling (AGM). Bestyrelsen i BOS International har siden stiftelsen arbejdet med en 

license agreement, der skal styrke det internationale samarbejde, men også forpligte medlemslandene overfor 

hinanden. Der er også blevet lavet en bindende fundraising aftale mellem BOS International og BOS 

Foundation i Indonesien, hvilket kan betyde, at BOS Danmark fremover støtter projekterne i Indonesien gennem 

BOS International. 
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Robert K. Schmidt blev valgt som international direktør for BOS International, hvorefter han valgte at trække 

sig fra bestyrelsen i BOS Danmark på grund af habilitets problemer. 

 

Den første større opgave, der blev taget op af BOS International var at forhandle om en samarbejdsaftale med 

organisationerne WSPA og VierPfoten. De to organisationer vil hjælpe centrene Nyaru Menteng og Wanariset 

gennem 2007 ved at sikre de basale driftsudgifter. Dette er langt fra en fremtidssikring af projekterne og der er 

stadig brug for anseelige summer for at holde BOS’s projekter i Indonesien kørende. Dette bliver BOS 

Internationals opgave at sikre sammen med BOS Danmark og de øvrige BOS organisationer i verden. 

 

 

Krumtappen er adoptionsprogrammet i 2007 

Krumtappen i fundraising rundt om i hele verden vil i første omgang være adoptionsprogrammet. Vi har i 

Danmark vist vejen på dette punkt. Det er en god mulighed for BOS at vise donorerne helt konkret, hvad det er 

vi laver, og løbende holde vores støtter orienteret om deres egen unge og om udviklingen i BOS i øvrigt. Noget 

for noget. Det er et rimeligt krav. 

  

Derfor vil adoptionsprogrammet også være i fokus i BOS Danmark i 2007. Vi skal arbejde for at få endnu flere 

private adoptioner, hvilket blandt andet vil ske gennem plakat-kampagne, medlemskampagne, presseomtale, 

deltagelse i festivaler og på markeder og ved udstillinger i zoologiske haver, cafeer og andre steder. Desuden 

kommer der i 2007 en dokumentar om Lone Dröscher Nielsen på DR1, som forhåbentlig vil skabe kontakt til 

endnu flere adoptanter. 

 

Vi skal også fokusere på et nyt tiltag, nemlig solo-adoptioner, hvor private eller firmaer kan adoptere deres helt 

egen orangutang for 16.000 kroner om året. Den første aftale om en sådan adoption er netop lavet med 

dyrefoder firmaet Olivers - de får to unger, som bliver døbt Mr. og Mrs. Jones. 

En udfordring bliver at få adoptionsprogrammet til at køre mere regelmæssigt. Her får BOS International en 

afgørende rolle, og der er allerede ansat to personer i Indonesien alene til at løfte denne opgave. 

  

Donationer og økonomi 

På grund af den usikre økonomiske situation i BOS Foundation i Indonesien, har bestyrelsen valgt at holde lidt 

igen på pengene i årets sidste måneder. Spørgsmål om, hvem der manglede pengene mest, og hvem der 

måske kunne få støtte andre steder, var ikke afklaret ved årets udgang. Men i begyndelsen af det nye år, er to 

portioner sendt af sted på sammenlagt 350.000 kroner. 

BOS Danmark skiftede bank til Merkur Bank, hvis idegrundlag er mere i tråd med foreningens interesser.  
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RESULTATOPGØRELSE    

1. januar - 31. december 2006    
 
   2006  2005 
 Note  kr.  tkr. 
 

Indtægter 1  658.195  274 

Uddelinger 2  -352.381  -50 

Andre eksterne omkostninger 3  -132.562  -53 
      
Bruttoresultat   173.252  171 

Personaleomkostninger 4  -38.256  -26 

Afskrivninger 5  -7.978  0 
      
Driftsresultat   127.018  145 

Finansielle indtægter 6  838  0 

Finansielle omkostninger 7  -23.750  0 
      
Årets resultat   104.106  145 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 

 

 
 

    

BALANCE 31. december 2006    
 

   2006  2005 

AKTIVER Note  kr.  tkr. 
 

Anlægsaktiver      

      

Immaterielle anlægsaktiver      

Deposita   400  0 
            

Materielle anlægsaktiver      

Driftsmateriel   23.964  0 
            

Anlægsaktiver i alt   24.364  0 
            

Omsætningsaktiver      

      

Likvide beholdninger 8  295.891  218 
            

Omsætningsaktiver i alt   295.891  218 
            

Aktiver i alt   320.255  218 
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BALANCE 31. december 2006    
 

   2006  2005 

PASSIVER Note  kr.  tkr. 
 

Egenkapital      

Egenkapital 1. januar    205.509  61 

Årets resultat   104.106  145 
      
Egenkapital 31. december 2006    309.615  206 
            

Gældsforpligtelser      

      

Kortfristede gældsforpligtelser      

Anden gæld 9  10.640  12 
            

Gældsforpligtelser i alt   10.640  12 
            

Passiver i alt   320.255  218 
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NOTER 

    2006  2005 

    kr.  tkr. 
 

1. Indtægter    

 Medlemskontingent og foreningsstøtte 109.333  5 

 Gaver/donationer 267.451  244 

 Sponsorater 282.032  25 

 Salg regnskov, netto -621  0 
     
   658.195  274 
      
 

2. Uddelinger    

 Støtte til BOS-projekter 352.381  50 
     
   352.381  50 
      
 

3. Andre eksterne omkostninger    

 Der specificeres således:    

     

 Småanskaffelser under kr. 11.300  14.352  6 
          

 Udgifter til husleje:    

 Husleje 19.650  6 
          

 Udgifter til kontorhold:    

 Kontorartikler 4.522  1 

 Telefon  2.031  5 

 Porto 10.292  2 

 Brochure og materialer 44.516  19 

 Regnskabsmæssig assistance 1.406  0 

 Gebyrer 26.441  3 
     
  89.208  30 
          

 Øvrige omkostninger:    

 Leje webbetalingssystem 1.976  2 

 Personaleomkostninger 2.301  0 

 Rejseudgifter 5.075  9 
     
  9.352  11 
          

     

 Andre eksterne omkostninger i alt 132.562  53 
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NOTER 

    2006  2005 

    kr.  tkr. 
 

4. Personaleomkostninger    

 Løn og gager 244.758  26 

 Andre udgifter til social sikring 2.185  0 

 Lønrefusion Bos International -208.687  0 
     
  38.256  26 
          
 
 

5. Afskrivninger    

 Driftsmateriel 7.978  0 
     
   7.978  0 
      
 

6. Finansielle indtægter    

 Renteindtægter i øvrigt 838  0 
     
   838  0 
      
 

7. Finansielle omkostninger    

 Valutakursændringer 23.750  0 
     
   23.750  0 
      
 

8. Likvide beholdninger    

 Danske bank 4180 286462 0  88 

 Danske Bank 4180 794611 104.565  130 

 Merkur 8401 1074642 7.320  0 

 Merkur 8401 1076555 32.134  0 

 Merkur 8401 1718891 151.872  0 
     
   295.891  218 
      
 

9. Anden gæld    

 A-skat m.v. 8.814  10 

 Feriepenge 860  2 

 Sociale ydelser 966  0 
     
   10.640  12 
      


