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Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for LøkkeFonden.
Årsregnskabet er i henhold lov om fonde og visse foreninger aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020.

Penneo dokumentnøgle: KSVWF-BSGJN-2E4PE-UZ0WW-2KXC6-2V8OX

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
København, den 12. maj 2021
Direktion

Frederik N. Meyer
Adm. direktør

Bestyrelsen

Solrun Løkke Rasmussen
formand

Niels Christian Meyer

Morten Boysen

Kurt Larsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i LøkkeFonden
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusionen
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 fonden 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 krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
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 en anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens og fundatsens krav. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Vi har revideret årsregnskabet for LøkkeFonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. 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.

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 sådan 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 brugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.
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, dokumentfalsk, 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 fondens 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.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 fondens 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 fonden 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 den øverste ledelse 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.
København, den 12. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Poul Madsen
statsautoriseret revisor
mne10745

Daniel Nielsen
statsautoriseret revisor
mne45105
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Ledelsesberetning
Om LøkkeFonden samt fondens formål
LøkkeFonden blev stiftet d. 12. marts 2012 af Lars Løkke Rasmussen. Han tog initiativ til at starte Fonden, fordi gruppen af drenge, der klarer sig dårligt i skolen, står uden jobmuligheder og ender uden for
fællesskabet, er for stor. LøkkeFondens mission er at bringe de drenge, som er på kanten, tilbage i fællesskabet.



Kurt Larsen er indtrådt i bestyrelsen i november 2014. Kurt var indtil 2008 koncernchef i DSV og
har siden fungeret som bestyrelsesformand i DSV. Han er desuden formand for bestyrelserne i
DSV Road Holding, DSV Air and Sea Holding og DSV Solutions Holding.



Niels Christian Meyer, eller “Bubber”, har siden 1980’erne arbejdet med tv og underholdning
og er anerkendt for sit arbejde med børn igennem programmer som “Bubbers Badekar” og
“Snurre Snups Søndagsklub” (TV2). Bubber sidder i bestyrelsen for Ronald McDonald Børnefond og er samtidig kommitteret til Børnecancerfondens bestyrelse. Desuden holder Bubber en række foredrag landet over.



Morten Boysen er tidligere direktør for en række detailkæder og erfarent bestyrelsesmedlem.
De seneste år, forankret i den digitale verdens udvikling og muligheder, bla. som bestyrelsesformand for IT-virksomhederne Timengo a/s, og som bestyrelsesformand for Toolpack Solutions ApS.

LøkkeFondens daglige drift varetages af et sekretariat, som består af fem fuldtidsansatte og en deltidsansat medarbejder samt en timelønnet studentermedhjælper.
Fondens formål er
 At virke til gavn for drenge på kanten ved at støtte eller gennemføre projekter og initiativer, der
bryder vanetænkning og afprøver nye metoder, og motiverer drenge til at tage ansvar for at få en
uddannelse, et job og gøre dem i stand til at blive aktive samfundsborgere.


At medvirke til at fremme en løsningsorienteret offentlig debat og øge vidensniveauet om udfordringerne for drenge på kanten, samtidig med at fonden bidrager til at udvikle ny viden, som kan
inspirere til generelle forandringer.

Fondens formål kan fremmes gennem fondens egne aktiviteter, ved at fonden yder støtte, herunder økonomisk støtte, til aktiviteter, som fremmer fondens formål, eller på andre måder efter bestyrelsens beslutning.
I vores egne projekter hjælper vi udfordrede drenge i alderen 13-25 år, som har et fagligt efterslæb og er i
risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde. Vi udbreder projekter og metoder til tre målgrupper: 1) Udskolingselever eller ældre elever med fokus på generel målrettethed samt robusthed 2) Elever på mellemtrinnet med fokus på eventuelle efterslæb og generel målrettethed samt robusthed 3) Alle
elever i hele målgruppen med fokus på personlig læring og de 7 karaktertræk, som fundament for fx dannelse og læringsparathed.
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Fonden er uafhængig og almennyttig med egen direktør og bestyrelse. Lars Løkke Rasmussen var formand for Fonden indtil juni 2015, hvor han igen blev Statsminister og udtrådte af bestyrelsen. Solrun
Løkke Rasmussen blev efterfølgende formand. Fondens bestyrelse består ud over formanden for Fonden,
af:

Fondens projekter og aktiviteter
LøkkeFonden opfylder fondsformålet gennem en række projekter, som skal virke til gavn for drenge på
kanten. De projekter, som LøkkeFonden har haft fokus på i 2019 er:
DrengeAkademiet
Udbredelse af DrengeAkademiet og læringsmetoder
LøkkeFondens Challenge tur ”Rundt i Danmark”

DrengeAkademiet
Mere end 800 drenge har siden 2012 deltaget i DrengeAkademiet, som består af en to uger lang ’sommer
camp’ med intensiv faglig og personlig læring.
Hovedformålet med DrengeAkademiet er, at alle drenge forbedrer sig fagligt, men også at de bliver mere
selvstændige i deres egen læring samt mere bevidste om læringsstrategier. Dette kræver et finmasket og
forskningsbaseret set-up, som LøkkeFonden kontinuerligt udvikler på – og hvor fonden arbejder meget
systematisk og integreret med både faglig og personlig læring, herunder de 7 personlige karaktertræk,
som vi fra forskning, erfaringer og besøg på de amerikanske KIPP-skoler ved er vigtigst at arbejde med
mhp. den enkeltes forankring i uddannelse og arbejde.
For at skabe nødvendige rum for læring og ro til fordybelse mødes drengene med tydelige rammer. Ligeledes involveres en stor mængde fysisk aktivitet, udelukkende sund kost samt begrænset daglig mobiltid.
Drengene skal mærke, hvad det vil sige at være klar til at lære. Drengene mødes af faglighed, som tager
afsæt i tænkemåden/didaktikken ”Synlig Læring” samt ”Positiv Psykologi” – dvs. at afsættet er anerkendende og styrkebaseret. Samtidig følges den enkeltes indsats tæt bl.a. gennem personlige mål, løbende
evaluering og feedback.
Sommer campen følges op af et længerevarende mentorprogram, der støtter drengene med at fastholde
udviklingen derhjemme. Mentorprogrammet blev fra 2017 et obligatorisk gruppementorprogram. Dette
for bedre at kunne fastholde motivationen hos drengene. Dette fortsatte i både 2018, 2019 samt 2020.
LøkkeFonden har igen i sommeren 2020 afviklet DrengeAkademiet i henhold til både plan og budget. Set
i lyset af Covid−19 er vi særligt glade for, at vi nåede godt i mål med DrengeAkademiet, da der i foråret var
stor usikkerhed om, hvorvidt projektet kunne gennemføres for alle optagne drenge i henhold til planen.
93 ud af 100 drenge gennemførte, og fagligt opnåede de markante resultater på 2 uger. I matematik rykkede de sig gennemsnitligt 22%-point og i læsning gennemsnitligt 31%-point. Den faglige progression bekræfter, at drengene i de rette rammer og med den rette indstilling kan forbedre sig meget. Drengene fra i
sommer er stadig en del af projektet og knokler på for at fastholde nye gode vaner og blive klar til ungdomsuddannelse. Mentorforløbet har været udfordret af Covid−19−restriktioner, hvorfor vi har måtte
afvikle flere af mentormøderne digitalt. Behovet for støtte i denne tid er stort for netop vores målgruppe,
og derfor har vi bl.a. tilbudt drengene ugentlig online lektiehjælp, mens vores forældrevejleder har skabt
forældrenetværk og rådgivet forældrene løbende
Langtidsevaluering af DrengeAkademiet
Projektet er i perioden 2015-2018 blevet evalueret af Trygfondens børneforskningscenter og Rambøll Management Consulting, der udkom med deres slutevalueringer medio 2020, hvor midtvejsdata fra tidligere
publicering samt data på årgangene 2017-2018 var inkluderet. Begge forskningsprojekter er finansieret af
Egmont fonden samt Bikubenfonden.
Langtidseffekterne for deltagerne i 2017 samt 2018 i Trygfondens kvantitative ”propensity score
matching” studie er som følger:
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•
•

Flere DA-drenge består folkeskolens afgangseksamen (8% - beskrevet som 6%-point i rapporten)
Flere DA-drenge bliver erklæret uddannelsesparate i 9 klasse ift. kontrolgruppen (17% - beskrevet
som 8%-point i rapporten)

Rambølls kvalitative findings vedrørende 2017-18 årgangen er som følger:
DrengeAkademiets undervisere har været afgørende for elevernes tilgang til læring
Arbejdet med de 7 karaktertræk fremhæves som et essentielt udbytte
Mentorordningen er et særligt virksomt element af efterværnsindsatsen

I 2019 samt 2020 blev Oxford Research ligeledes tilknyttet med henblik på i højere grad, at kunne dokumentere drengenes udvikling af personlige og sociale kompetencer. Der er målt på følgende tre faktorer:
Trivsel (WHO-5), Handlekompetence (Generel self-efficacy scale), Selvværd (Rosenberg Self-Esteem Scale).
Oxford finder I deres slutrapport for 2019-årgangen, der udkom medio 2020, at
• Drengene på alle 3 parametre 3 måneder efter camp scorer højere end baseline
• Der efter 7 måneder opleves højere trivsel samt handlekompetence, men at dette ikke er statistisk
signifikant
• Der efter 7 måneder er et statistisk signifikant øget selvværd for de deltagende drenge
Midtvejsevalueringen af Oxford Research for 2020-årgangen viser, at der sker en positiv udvikling i drengenes trivsel, handlekompetence og selvværd, mens de er på læringscampen. Ændringerne er signifikante.
Dertil peger midtvejsmålingen på en blivende virkning af DrengeAkademiet ift. drengenes handlekompetence og selvværd - hvor stigningen i selvværdet forstærkes frem til i oktober (3 måneder eller campen).

Udbredelse af DrengeAkademiet og læringsmetoder:
Fondens mission er blandt andet at udbrede vores forskningsforankrede læringsmetoder og værktøjer til
kommuner, skoler og samfundet generelt.
Med DrengeAkademiets læringsmetoder og erfaringer som afsæt, begyndte LøkkeFonden i 2015 at udrulle DrengeAkademiets metoder i kommuner og på folkeskoler. Dette tog for alvor fart i 2016, hvor fonden
har gennemført flere pilotprojekter, projekter og andre forløb. I løbet af 2020 fortsatte LøkkeFonden udbredelsen via workshops, udrulninger og egne projekter. Nedenfor er et udsnit af forskellige aktiviteter,
der alle bidrager til fondens vision kort beskrevet:
Intensive læringsforløb kommunalt, hvor alle eller udvalgte årgange tilbydes et særligt tilrettelagt
turboforløb inden for rammerne af skolereformen.
•

EsbjergAkademiet (EA): EsbjergAkademiet blev afholdt for tredje gang i 2020. EA er en 2 uger
lang læringscamp for 24 udfordrede drenge og piger (8. klasse) fra forskellige skoler i kommunen.
LøkkeFonden leverede DrengeAkademiets gennemprøvede læringskoncept. LøkkeFonden var
igen i 2020 faglig ansvarlig for EA samt med i campledelse og eksekveringen. Pba. af Covid-19
blev afviklingen udskudt fra marts til oktober og ændret til camp uden overnatning.

•

Boost-forløb i Vejen kommune: Der blev i uge 32 afviklet et særligt tilrettelagt forløb for 33 ordblinde elever i 4.-6. klasse i Vejen sportscenter. LøkkeFonden stillede med medarbejdere samt
DrengeAkademiets læringskoncept.
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•
•
•

Boost-forløb i Hillerød kommune: Der blev i uge 32 afviklet et særligt tilrettelagt forløb for 30
elever fra 3 skoler i Hillerød kommune. Eleverne modtog undervisning i 3 dage samt efterfølgende på 5 dage som et led i efterværnet. LøkkeFonden stillede med medarbejdere samt DrengeAkademiets læringskoncept.

Udrulning i udlandet

Konferencer, litteratur, forskning mv.


I januar 2020 afviklede LøkkeFonden et oplæg for 75 ansatte på Tarm skole, hvor vi fortalte om
vores læringsmetoder samt indførte deltagerne i arbejdet med de 7 karaktertræk



I november 2020 afviklede LøkkeFonden et oplæg for 60 ansatte på Grønvangskolen i Vejen, hvor
vi fortalte om vores læringsmetoder samt indførte deltagerne i arbejdet med de 7 karaktertræk

På baggrund af Covid-19 var disse aktiviteter i 2020 ikke antalsmæssigt på niveau med 2019.
LifeSkills LINIE 10
I 2018 påbegyndte begyndte LøkkeFonden ligeledes med at udvikle projektet LifeSkills LINIE 10 sammen
med Industriens Fond, Høje-Taastrup Kommune og NEXT.
LifeSkills LINIE 10 er et tværgående, understøttende og erhvervsintegreret treårigt projekt for unge i 10.
klasse, der endnu ikke er uddannelsesparate. Projektets hovedformål er at få flere unge til at vælge en
erhvervsfaglig uddannelse samt at generere ny viden om meningsfulde indsatser for målgruppen i et tæt
samarbejde mellem en række aktører. Pilotprojektet, der inkluderer en 10. klasse fra LINIE 10 i HøjeTaastrup, startede som planlagt i august 2019. I skoleåret 20/21 valgte Tre Falke Skolen på Frederiksberg
samt Gentofte Ungdomsskole, i tæt samarbejde med LøkkeFonden, at implementere projektet.
Læringskonceptet og erhvervsmentorprogrammet blev udviklet til pilotprojektet i skoleåret år 19/20 og
eksekverende personale og erhvervsmentorer blev uddannet før opstart. Eleverne startede skoleåret med
et 2 ugers intensivt introforløb, efterfulgt af bl.a. stort brobygningsprogram.
LifeSkills er blevet løbende videreudviklet i skoleåret 19/20, ud fra de erfaringer LøkkeFonden og vores
samarbejdspartnere har opnået.
Skoleåret 20/21 er startet på LINIE 10 i Høje-Taastrup Kommune med 26 elever og 22 erhvervsmentorer,
på Tre Falke Skolen i Frederiksberg Kommune med 24 elever og 22 erhvervsmentorer, og på Gentofte
Ungdomsskole i Gentofte Kommune med 21 elever og 14 erhvervsmentorer.
Samarbejdspartnerne inkluderede i 2020 Industriens Fond, LINIE 10, Tre Falke Skolen, Gentofte Ungdomsskole, NEXT, VIVE, Høje-Taastrup Kommune, Frederiksberg Kommune samt Gentofte Kommune.
Desværre er projektet i høj grad påvirket af Covid-19. Vi har i skoleåret 20/21 haft de samme udfordringer
som skolerne har stået overfor; ikke desto mindre har vi haft fokus på at afvikle undervisning, brobygning
og mentoring digitalt.
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I 2019 blev Guttas Campus i Oslo afviklet for anden gang. LøkkeFonden har været med fra starten, og den norske læringscamp er stærkt inspireret af DrengeAkademiet. I 2018 deltog 34 drenge, og i 2019 voksede dette tal til 50 drenge. Tallet var i 2020 45 drenge. LøkkeFonden har siden
opstarten af Guttas Campus bidraget til afviklingen, men pga. Covid-19 var deltagelse desværre
ikke mulig i 2020.

LøkkeFondens Challenge ”Rundt i Danmark”
I foråret 2014 lancerede vi LøkkeFondens Challenge. Et trænings- og udviklingsprojekt, hvis formål er, at
hjælpe udfordrede/udsatte drenge i alderen 16-25 år med at opnå en mere struktureret hverdag og en
sundere livsstil gennem cykling, samt at hjælpe dem videre i uddannelses- eller jobforløb. År for år har vi
udviklet og finjusteret indsatsen, så den er nøje tilpasset målgruppen og på forkant med den nyeste pædagogiske forskning.

For at kunne hjælpe drengene videre i et uddannelses- eller jobforløb, har projektet til hensigt at hjælpe
drengene med at opnå større tro på eget værd og potentiale samt styrke deres fysiske såvel som mentale
sundhed, robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at stille drengene over for vores ”Challenge” – at cykle 500 km på blot fem dage.
Igennem forløbet opdagede drengene ressourcer, de ikke vidste de havde og der blev skabt en større selvindsigt. Elementer der tilsammen har styrket deres forudsætninger for at komme godt videre i et uddannelses- eller jobforløb – og dermed væk fra kanten af samfundet tilbage ind i fællesskabet.
Challengeprojektet udformede sig dog noget anderledes end forventet i 2020. Grundet Covid-19 kom
drengene senere på landevejen end planlagt og vi var nødsaget til at dele vores Challenge op i to dele. I
den første weekend af skolernes sommerferie afviklede vi første del - LøkkeFondens Mini-Challenge. Her
cyklede 80 drenge og deres voksenteams, fordelt på tre forskellige hold, 200 km over to dage, tre forskellige steder i landet. Drengene fortsætter træningen efter sommerferien, og i september 2020 kastede vi os
ud i den anden del – den store Challengetur, hvor alle holdene på tværs af landet, sammen kørte 300 km
over tre dage.
Med 200 km i benene før sommerferien og 300 km i efteråret, har i alt 60 drenge, fra otte forskellige byer,
gennemført LøkkeFondens Challenge 2020 på i alt 500 km.
I 2018 indledte LøkkeFonden et 3-årigt samarbejde med analysefirmaet, LG Insight, med henblik på at
følge udviklingen hos de drenge, der gennemførte Challenge i årene 2018, 2019 og 2020. LG Insight har
nu afdækket de opnåede resultater og vurderer, at projektet alle tre år har indfriet målsætningen om at
hjælpe udfordrede drenge (16-25 år) med at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil
gennem cykling samt at hjælpe de deltagende drenge videre i uddannelse eller job. Af det nyeste evalueringsnotat fremgår det bl.a., at Challenge-forløbene har:






Styrket drengenes selvværd og tro på eget potentiale.
Styrket drengenes tro på, at fremtiden rummer muligheder og tilbud.
Styrket drengenes mentale sundhed, herunder øget deres fysiske og psykiske trivsel, da de generelt oplever et højere energiniveau samt bedre humør i deres hverdag.
Givet drengene følelsen af at være en del af et socialt fællesskab.
Øget drengenes selvindsigt samt opmærksomhed på egen adfærd og egne styrker. Det er især karaktertræk som vedholdenhed og selvkontrol, drengene fremhæver, de har fået styrket.
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Projektet består i dag af et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efterværn.
Igennem 4 måneders struktureret cykeltræning og målrettet mentalt arbejde med syv personlige karaktertræk, trænede drengene i 2019 sammen med kompetente voksenansvarlige og tidligere professionelle cykelryttere op til at gennemføre Challenge-turen ”Danmark rundt”.
Fælles for drengene i målgruppen er, at de bærer på mange negative erfaringer, hvor følelsen af nederlag
og fiasko ofte er gennemgående.

LG Insight har dertil også belyst drengenes uddannelses- og beskæftigelsesstatus, pr. okt. 2019. Størstedelen af drengene, som deltog i 2018 og 2019, er således efter afslutningen af Challenge-forløbet i ordinær
uddannelse og/eller beskæftigelse. LG Insight sammenligner beskæftigelsesstatussen for 2019-drengene
med en tenderet kontrolgruppe. Her ser vi, at væsentligt flere af drengene fra Challenge 2019 er aktive på
arbejdsmarkedet end kontrolgruppen. Samtidig viser evalueringen, at der på en etårig periode er sket en
positiv stigning i beskæftigelsen for drengene, som deltog i Challenge-forløbet i 2018.

LøkkeFonden er stiftet med en grundkapital på 255 t.kr. fra seks bidragsydere. Der er overført 500 t.kr. af
årets resultat efter uddelinger til LøkkeFondens egenkapital, der fordeles med 3 t.kr. til konsolidering af
den bundne kapital samt 498 t.kr. til den disponible kapital og til anvendelse efter formålet i kommende
år.
LøkkeFonden takker alle samarbejdspartnere og bidragsydere, uden hvem det ikke havde været muligt at
have så højt et aktivitetsniveau.
Øvrige indtægter
I forhold til tidligere år eksekverede fonden i 2020 flere læringsforløb i kommuner og andre offentlige
institutioner med henblik på at udbrede og anvende LøkkeFondens læringsmetoder og værktøjer.
Overskuddet, der måtte være genereret fra disse offentlige aftaler omkring udbredelse af fondens læringsmetoder, er gået til fondens vedtægtsbestemte formål.
Administrationsprocent
Administrationsprocenten for 2020 udgør 5,9% mod 5,4% for 2019.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for fondens
økonomiske stilling.
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Økonomi
Overordnet økonomisk udvikling
LøkkeFondens aktiviteter er primært privat finansieret af danske virksomheder og fonde. Fonden modtog
i alt i regnskabsåret 2020 donationer og øvrige indtægter på godt 12 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. er anvendt til projektomkostninger samt administration, mens 9,8 mio. kr. er anvendt til uddelingsformål.

Regnskabspraksis
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet nedenfor.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, jf. dog nedenfor. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde eller fragå fonden, og værdien kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter fra værdipapirer og bankindeståender
Udbytter fra aktier og investeringsbeviser indregnes som indtægt ved modtagelsen.
Renter af bankindeståender og obligationer under såvel den bundne som den frie formue indregnes i resultatopgørelsen med periodisering.
Donationer
Donationer fra eksterne bidragsydere, som er givet til specifikke formål, indtægtsføres i takt med forbruget. Ikke formålsbestemte donationer indtægtsføres på donationstidspunktet.
Bidrag som afventer et konkret projekt, præsenteres som modtagne, men endnu ikke anvendte tilskud, fra
eksterne bidragsydere og er præsenteret som periodiserede donationer under kortfristet gæld.
Øvrige indtægter
Øvrige indtægter omfatter indtægter fra partnerskabsaftaler, sponsoraftaler og salg af konsulenttimer og
indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Sponsorindtægter er fordelt mellem erhvervsmæssige indtægter med en modydelse samt modtagne donationer uden modydelse efter et skøn.
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Generelt om indregning og måling

Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet
Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed omfatter omkostninger vedr. indsamlingsprojekter,
kampagner m.v., omkostninger ved køb af varer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt lønomkostninger, der kan henføres direkte hertil.
Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet er periodiseret, så de vedrører regnskabsåret.

Løkkefonden har valgt fra 2018 at følge den udbredte praksis blandt almenvelgørende fonde og har foretaget en aktivitetsbaseret allokering af administrationsomkostninger til de enkelte projekter og aktiviteter.
Formålsbestemte donationer, der ikke giver mulighed for dækning af administrationsomkostninger, er
ikke påvirket af denne fordeling.
Fondsskat
Skat af årets resultat sammensættes af årets aktuelle skat og årets regulering af udskudt skat.
Der er ikke afsat udskudt skat vedrørende værdipapirer og hensættelser til senere uddeling, idet fondens
uddelingspolitik medfører, at skattetilsvar søges elimineret.
Uddelinger
Udbetalte uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen.
Uddelinger omfatter fondens omkostninger, herunder lønomkostninger, som kan henføres direkte til de
af fonden gennemførte projekter under fondens vedtægtsbestemte formål.
Skyldige uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundegjort
over for modtager, men som ikke er udbetalte på balancedagen fragår via resultatdisponeringen og indregnes som en gældsforpligtelse.
Hensættelse til senere uddeling
Uddelinger, der er besluttet på balancedagen, men ikke kundgjort over for modtager, anses for at være
hensat til senere uddeling. Da fonden ikke er forpligtet overfor modtager på balancetidspunktet, indregnes uddelingerne som en særskilt post i den disponible kapital (under egenkapitalen).
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Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til overordnede administrative funktioner, herunder husleje, løn, jura og økonomi, som ikke direkte kan fordeles til projekter.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger, der måles til balancedagens kursværdi.
Realiserede- og urealiserede kursavancer og -tab på værdipapirer medtages i resultatopgørelsen. I resultatdisponeringen opgøres den andel af realiserede- og urealiserede kursavancer og -tab, der skal overføres
til henholdsvis bunden- og disponibel kapital.
Tilgodehavender

Egenkapital
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital indskudt af stifter, samt efterfølgende
tilførsler i form af gaver, arv og bidrag, fondens egen konsolidering i henhold til resultatdisponering, samt
kursreguleringer af værdipapirer m.v. i de bundne aktiver.
Fondens disponible kapital består af henlæggelser til senere uddeling samt overført resultat i henhold til
resultatdisponeringen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
Periodeafgræsningsposter/skyldige donationer
Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelse vedrører modtagne donationer til anvendelse i det efterfølgende regnskabsår.
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Tilgodehavender måles i balancen til amoristeret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Note

2020

2019

DKK

DKK

Udgifter/Indtægter af værdipapirer og bankindestående
Formålsdonation

-28.746
8.263.077

-28.130
7.065.030

Øvrige donationer til fondens formål

2.932.912

2.665.770

882.774

964.044

12.050.017

10.666.714

1.212.879

1.314.928

881.297

740.828

Omkostninger

2.094.176

2.055.756

Resultat før skat

9.955.841

8.610.958

0

0

9.955.841

8.610.958

2.842

-3.724

2.842

-3.724

9.455.331
497.669

8.453.934
160.748

9.953.000

8.614.682

Øvrige indtægter
Indtægter
Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet
Administrationsomkostninger

Skat årets resultat
Årets resultat før uddelinger
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Forslag til resultatdisponering
Heraf fordeles til bunden kapital:
Kursgevinster- og tab på bundne værdipapirer

Heraf fordeles til disponibel kapital:
Uddelinger i året
Overført resultat
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Balance 31. december

Note

Obligationsbaserede investeringsforeninger
Bankindestående

2

2020

2019

DKK

DKK

287.169
10

284.327
10

Bundne aktiver

287.179

284.337

Debitorer

198.231

35.000

Andre tilgodehavender
Bankindestående

2.505.330
5.068.632

961.393
4.088.501

Disponible aktiver

7.772.193

5.084.894

Aktiver

8.059.372

5.369.231
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Aktiver
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Balance 31. december

Note

Bunden kapital
Disponibel kapital

2020

2019

DKK

DKK

287.179
4.812.651

284.337
4.314.982

5.099.829

4.599.319

Anden gæld

0

92.454

Langfristede gældsforpligtelser

0

92.454

Egenkapital

Leverandører af varer og tjenesteydelser

3

393.457

74.350

Periodiserede donationer
Anden gæld

935.999
1.630.086

150.455
452.653

Kortfristede gældsforpligtelser

2.959.543

677.458

Gældsforpligtelser

2.959.543

769.912

Passiver

8.059.372

5.369.231
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Passiver
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Noter til årsregnskabet

1

Administrationsomkostninger
Fonden har haft samlede administrationsomkostninger og afskrivninger i året for
DKK 881.297, hvoraf DKK 179.577 er finansieret med tilskud fra eksterne partnere.
Fondens administrationsprocent udgør i 2020 netto 5,9 % (2019: 5,4 %).

Obligationsbaserede investeringsforeninger (bunden)
Penneo dokumentnøgle: KSVWF-BSGJN-2E4PE-UZ0WW-2KXC6-2V8OX

2

AnskaffelsesNominelt
Danske Invest Fonde

sum

Kursværdi

3.093

290.731

287.169

3.093

290.731

287.169

18

Noter til årsregnskabet
Egenkapital

Saldo 1. januar
Årets resultat
Uddelinger i året
Saldo 31. december

Bunden

Disponibel

kapital

kapital

I alt

284.337
2.842

4.314.982
9.953.000

4.599.319
9.955.841

0

-9.455.331

-9.455.331

287.179

4.812.651

5.099.829
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