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FORENINGSOPLYSNINGER

NAVN

FORENINGEN CANCERRAMTE BgRN
Bagsva3rd Hovedgacle  116 A,11  G
2880  Bagsva§rd

CVR.  nr.  31  79 98 56

Telefon 20 30 09 05

Internet: www.cancerbarn.dk

E-mail:  fcb@mai!.dk

Bestyrelse:

Jan Johnsen

Michael Pedersen

Lone  H©stmark

Annette Testrup

Thomas Koch

Henrik Molbech-Kuskner



BESTYRELSENS ARSBERETNING

Foreningens formal:
At formidle  personlig kontakt og st®tte mellem familier med cancerramte born.

Til stadighed, at forbedre de vilkar barn med cancer lever under i Danmark.

At styrke samarbejdet mellem foraeldre og  personalegrupper tilknyttet
afdelinger,  hvor der indlaegges barn med cancer.

At gennemf®re arrangementer til glaede og styrkelse for cancerramte born
c>g  deres familie.

Den ®konomiske stilling:
Egenkapitalen er steget fra 3.130.366 til 3.808.816.

Tilskud fra Kreeftens Bekeempelse har i 2019 udgjort 500`000
og  i 2020 kr.  500.000.

Egenkapitalen  pr. 30. september 2021  forventes at udg®re ca.
3.0  mio.  kr.

Ledelsens pategning
Ledelsen har dags clato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret
1.  oktober 2019 -30.  september 2020.

Arsrapporten afleegges i overensstemmelse med arsregnskabsloven med
n¢dvendige tilpasninger.  Endvidere er arsrapporten afiagt unc]er hensyntagen
til foreningens vedteegter.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisencle billecle af foren-
ingens aktiver,  passiver og finansielle stilling pr.  30. september 2020 saint af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. oktober 2019 -
30.  september 2020.

Arsrapporten  indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsva3rd,  den 28.  oktober 2020

Jan Johnsen

Annette Testrup

Michael pedersen                   Lone H®stmark

Henrik Molbech-Kuskner     Thomas Koch



DEN UAFHfiNGIGE REVISORS PATEGNING PA
ARSREGNSKABET

Tjl medlemmerne i Foreningen Cancerramte B¢rn

Konklusion
Vi har revideret arsregnskabet for Foreningen Cancerramte B¢m, der om fatter
balance pr. 30. september 2020 og resul{atopg¢relse og egenkapita!opg¢relse
for regnskabsaret 2019/2020 saint noter til regnskabet,  herunder anvendt
regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at det medfglgende regnskab giver et retvisende billede
af foreningens finansielle stilling pr.  30.  september 2020 saint af foreningens
finansielle resultat for aret,  der slutter pr. clenne clato i overensstemmelse med
arsregnskabsloven saint foreningens vedtaegter.

Grundlag for konklusionen
Vi har udffDrt vores revision  i overensstemmelse med internationale standarder
om revision (lsA). Vores ansvar if@lge disse standarder er na9rmere beskrevet
i erkleeringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er
uafhaengige af foreningen i overensstemmelse med de etiske krav, der er
relevante for vores revision af regnskabet,  og vi har opfyldt vores ¢vrige etiske
forpljgtelser i  henhold til disse krav.Vi mener,  at det opnaede revisionsbevis er
tilstraekkeligt og egnet til at clanne grundlag for vores  konklusion.

Bestyrelsens ansvar for arsregnskabet
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab. der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven og foreningens vedtaegter,
og for sadan intern  kontrol,  som bestyrelsen fastlaegger ne}dvendig for at kunne
udarbejde et regnskab,  der er uden va3sentlig fejlinformation,  uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere
foreningens evne til at fortseette driften, at oplyse om forhold vedr©rende fortsat
drift,  hvor dette er relevant,  saint at udarbejde regnskabet pa grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat dnft,  medmindre bestyrelsen enten  har til
hensigt at likvidere foreningen,  indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternatjv end at gore dette

Bestyrelsen er ansvarlig for at overvage foreningens regnskabsafleeggelses-
Proces.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mal er at opna h@j grad af sikkemed for,  om  regnskabet som helhed er
uden vaesentlig fejlinformation,  uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
og afgive en  revisorerkla3ring,  der om fatter vores konklusion.  Helj grad af



DEN  UAFHAENGIGE REVISORS PATEGNING  PA
ARSREGNSKABET (fortsat)

sikkerhed er et h¢jt niveau af sikkerhed men er ikke en garanti for, at en
revision, der udf®re§ i overen§etemmelee med lsA,  altid vil afdeekke vee§entlig
fejlinformation,  hvor sadan findes.  Fejlinformationer kan opsta som f¢lge af
besvigelser eller fejl og betragtes som vaesentlige,  hvis det med  rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse pa de ®konomiske
beslutninger,  som brugere treeffer pa grundlag af regnskabet.

Som  led i en  revision, der udfores i overensstemmelse med ISA,  ud®ver vi faglig
vurdering og opretholder professionel skepsis under revisionen.  Herudover:

-identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation i regnskabet,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf®rer revisions-
handlinger som reaktion  pa disse risici og opnar revjsionsbevis`  der er
tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.  Risikoen for
ikke at opdage veesentlig fejlinformation,  der skyldes besvigelser, er h¢jere end
ved vaesentlig fejlinformation, der skyldes fejl,  idet besvigelser kan omfatte

sammensveergelser, dokumentfalsk,  bevidst udeladelse, forkert pra3sentation
eller tilsideseettelser af intern  kontrol.

-opnar vi forstaelse af den  interne kontrol med relevans for revisionen for at

kunne udforme revisionshandlinger: der er passende efter omsteendighederne,
men ikke for at kunne udtrykke en  konklusion om effektiviteten af foreningens
jnterne  kontroller.

-tager vi stilling til, om den  regnskabspraksis, som er anvendt af bestyre]sen,

er passende,  og om de regnskabsmeessige sk¢n og tilknyttede oplysninger,
som bestyrelsen  har udarbejdet, er rimelige.

-konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af regnskabet pa grundlag af

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der pa grundlag af det
opnaede revisionsbevis er veesentlig  usikkerhed forbundet med  begivenheder
og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortseette
driften.  Hvis vi  konkluderer, at der er en veesentlig usikkerhed, skal vi i vores
erklaering gore opmeerksom pa de tilknyttede oplysninger i regnskabet eller,
hvis saclanne tilknyttede oplysninger ikke er tilstreekkelige,  modificere vores
konklusion. Vores konklusion er baseret pa det revisionsbevis, der er opnaet
frem til datoen pa vores revisorerklaering.  Fremtidige begivenheder eller forhold
kan  dog  medf©re,  at foreningen ikke lEE3ngere kan fortsaette driften.

-tager vi stilling til den samlede praesentation,  struktur og indhold af regnskabet,

herunder oplysningerne,  og om  regnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder pa en sadan made, at der gives et retvisende
billede heraf.



DEN UAFH#NGIGE REVISORS PATEGNING PA
ARSREG NSKABET (fortsat)

Vi kommunikerer blandt andre med bestyrelsen om det planlagte om fang c)g
den tidsmeessige placering af revisionen og betydelige revisionsmassige
observationer,  herunder eventuelle betydelige mangler i intern  kontrol,  som
vi identificerer under revisionen.

udta]else om ledelsesberetningen
Leclelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen`
Vores konklusion om arsregnskabet om fatter ikke ledelsesberetningen,  og vi
udtrykker ingen form for konklusion mecl sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at laese
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje om ledelsesberetningen er
vaesentlig inkonsistent med arsregnskabet e!ler vores viden opnaet ved  revision
eller pa anden  made synes at indeholde veesentlig fejlinformation.
Baseret pa det udf¢rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen
er i overensstemmelse  med arsregnskabsiovens krav. Vi har ikke fundet
vaesentlig fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Farum,  den 28. oktober 2020

Furesg Revision
Registreret Revisionsa npartsselska b
Radhustorvet 7, 1
3520 Farum
Cvr.nr. 27 96 99 33

Preben Rasmussen
Registreret revisor
lD  mne7581



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Foreningen af Cancerramte B®m er aflagt i overensstemmelse med ars-
regnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med  n®dvendige
tilpasninger,

Anvendt regnskabspraksis er ueendret i forhold til tidligere ar.

RESuLTATOPG©RELSE

lndtaegter
Kontingenter mv.  jndteegtsf®res i den periode,  kontingentbetalingen
mv. daekker.
Tilskud fra offentlige instanser,  saint gayer indregnes ved indbetaling til foreningen.

Andre eksteme omkostninger
Andre eksterne omkostninger om fatter omkostninger til administration`
driftsmidler (herunder fritidshuse til  udlan til foreningens medlemmer) og
andet.

Finansielle poster
Finansjelle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopg®relsen med de
bel©b, der vedr®rer regnskabsaret.  Finansielle poster om fatter renteindtaegter
og -omkostninger,  realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedr®rende vaerdlpapirer.

Skat
Foreningen har aktiviteter af almen velg®rende karakter jf.  vedtaegterne og er
derfor fritaget for selvangivelsespligt af dem.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, der sa3dvanligvis svarer ti!
nominel vaerdi. Veerdien reduceres med nedskrivning til imgdegaelse af
forventet tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger indregnes og  males til  nominel vaerdi.

Gaeldsforpligtelser
Ga3ld er malt til amortiseret kostpris svarende til  nominel veerdi.

SAERLIGE  FORHOLD

Anlaegsal(tiver
lnventaranskaffelser og andre la3ngerevarende investeringer udgiftsf®res i
anskaffelsesaret.



RESULTATOPG¢RELSE   1.10.2019 -30.09.2020

Note                    2019/2020

kr.

Kontingenter mv.

Offentligetilskud        1.

Gavebel¢b,  arv mv.

IndtaBgter

Arrangementer in.v.

Familieweekender

Gebyrer in.v.

Kontorhold  in.v.

Personaleomkostninger

Revision og advokat

Porto

288.434,68

372.002,56

2.776.869,22

3.437.306,46

1.631.289,68

383.402,57

4.673,00

116.643,71

598.354,00

22.625,00

469,00

Resultat for renter og skat              679.849,50

Renteindtaegter mv.

Skat

Arets resultat

-1.399,11

0,00

678.450,39

Forslag til resultatdisponering:

Overf¢rt til bundne midler
Overf¢rf til na3ste ar

600.000,00
78.450.39

2018/2019

kr.

527.703,40

501.103,08

2.360.981,74

3.389.788,22

2.349.111,22

423.780,51

4.243,25

283.682,18

49.752,48

20.750,00

27,00

258.441,58

532,44

258.974,02

0,00
258.974,02



BALANCE 30.09.2020

2019/2020 2018/2019

AKTIVER

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender i alt

Obligationer

Vaerdipapirer i alt

Likvide  midler

Omseetningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

kr.

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

4.021.036,00

4.029.036,00

4.029.036,00

PASSIVER

Gaeld

Egenkapital  pr.  01.10.2020                3.130.365,81

Konto for bandlagte midler                   600.000,00

0verf®rt overskud                                     78.450,39

Egenkapital  pr.  30.  09.  2019            3.808.816,20

Anden geeld

Kortfristet gceld  i alt

PASSIVER I ALT

220.219,80

220.219,80

4.029.036,00

kr.

33.000,00

33.000,00

0,00

0,00

3.425.245,06

3.458.245,06

3.458.245,06

2.871.391,79

0,00

258.974,02

3.130.365,81

327.879,25

327.879,25

3,458.245,06



NOTER

2019/2020

kr-

Note 1. Offentlige tilskud

Tilskud fra  lndenrigs-og  Sund-
hedsministeriet Tips-og lotto
Aktivitetspuljen:
Afholdelse af Familieweekend

Temaaftener for foraeldre

Bes¢gsaftener

Opfyldelse af dr®mme

Skitur
I  alt tilskud fra aktivitetspuljen

Tilskud fra  lndenrigs-og Sund-
hedsministeriet Tips-og lotto
Driftspuljen

I alt tilskud offentlige midler

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
90.000,00

282.002,56

372.002,56

201 8/201 9

kr.

115-000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
195.000,00

306.103,08

501.103,08
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BESTYRELSENS ARSBERETNING

Foreningens formal:
At formidle  personlig  kontakt og st®tte mellem familier med  cancerramte  barn.

Til stadighed,  at forbedre de vilkar born  med cancer lever under i  Danmark.

At styrke samarbejdet mellem foraeldre og personalegrupper tilknyttet
afdelinger,  hvor der indlaegges born  med cancer.

At gennemf®re arrangementer til glaede og styrkelse for cancerramte barn
og deres familie.

Den ®konomiske stilling:
Egenkapitalen  er steget fra 3.130.366 til 3.808.816.

Tilskud fra  Kraeftens Bekaempelse har i 2019  udgjort 500.000
og  i  2020  kr.  500.000.

Egenkapitalen  pr.  30.  september 2021  forventes at udg®re ca.
3.0  mio.  kr.

Ledelsens pategning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret
1.  oktober 2019 -30.  september 2020.

Arsrapporten aflaegges i overensstemmelse med arsregnskabsloven med
n®dvendige tilpasninger.  Endvidere er arsrapporten aflagt under hensyntagen
til foreningens vedtaegter.

Det er vores opfattelse,  at arsregnskabet giver et retvisende billede af foren-
ingens aktiver,  passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 saint af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret  1.  oktober 2019 -
30. september 2020.

undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i  regnskabsaret og
erklaerer ved  underskrift,  at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse
med  reglerne  i  indsamlingsloven  og  indsamlingsbekendtg®relsen, I.f.  bekendt-

92!relsens § 9,  stk.  1,  nr.  4.

Arsrapporten  indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsvaerd, den 28. oktober 2020

Jan Johnsen

Annette Testrup

Michael  Pedersen Lone  H®stmark

Henrik Molbech-Kuskner     Thomas Koch
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NOTER

2019/2020

kr.

Note 1. Offentlige tilskud

Tilskud fra  lndenrigs-og Sund-
hedsministeriet Tips-og  lotto
Aktivitetspuljen:
Afholdelse af Familieweekend

Temaaftener for foraeldre

Beszjgsaftener

Opfyldelse af dr®mme

Skitur
I  alt tilskud fra aktivitetspuljen

Tilskud fra  lndenrigs-og Sund-
hedsministeriet Tips-og  lotto
Driftspuljen

I alt tilskud offentlige midler

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
90.000,00

282.002,56

372.002,56

2018/2019

kr'

115.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
195.000,00

306.103,08

501.103,08

Note 2. Indsamliger foretaget
i regnskabsaret
Der er i regnskabsaret foretaget
4 indsamlinger,  Sneglene,
Spinning, f®dselsdag, Zumba
og det samlede belf}b udg¢r

Udgifter i forbindelse med ind-
samlingerne har udgjort

Overskud ved indsamlinger

85.155,25

0,00

85.155,25

Det samlede overskud 85.155,25 er brugt til delvis betaling for afholdelse af
Familieweekend i september 2020.
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