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Årsregnskabets godkendelse
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020 for Børnelungefonden, som blev stiftet den 12. juni 2014.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen, årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 om offentlige indsamlinger.

ling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2020.
Indsamlinger er foretaget i henhold til tilladelse af fondens indsamlinger og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Indsamlingen er gennemført via Betternow og SMS.
Vi anser det i note 1 opstillede regnskab for indsamling til fordel for fondens formål, der skal støtte fondens
generelle arbejde for perioden 1. januar - 31. december 2020, for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven.
Bestyrelsens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
København Ø, den 25. maj 2021

Direktion

_______________________
Anne Brandt
Adm. direktør

Bestyrelse

Søren Houman
Formand

Bente Besenbacher

Bruno Månsson

Susanne Halken
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Børnelungefonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Børnelungefonden for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse
med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen, årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
med nødvendige tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen, årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
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 regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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 samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, 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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, 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 bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om bestyrelsen 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

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 væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
god regnskabsskik samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 25. maj 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne24730
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Ledelsesberetning
Børnelungefonden er en fond oprettet på initiativ af Lungeforeningen i 2014. Behovet for støtte og rådgivning
til lungesyge børn og deres familier er stort. I 2016 indgik Børnelungefonden i et samarbejde med Team Rynkeby Fonden, som betyder, at alle indsamlede midler i forbindelse med Team Rynkeby Fondens Skoleløb ”Børn
løber for børn” siden 2017 er gået til Børnelungefonden. Team Rynkeby Fonden har således siden 2017 støttet
med i alt 26,4 mio. kr., som har skabt det fornødne økonomiske fundament, der skulle til for at kunne påbegynde støtte til forskning, aktiviteter og information om børnelungesygdomme. Størstedelen er gået til forskning. I 2019 indgik Team Rynkeby Fonden en ny treårig aftale med Børnelungefonden, således at overskuddet
fra Team Rynkeby Skoleløbet også i 2020, 2021 og 2022 går ubeskåret til Børnelungefonden.
Børnelungefondens formål er at:

hjælp og aktiviteter, hvor børn og familier mødes
• styrke forskning i tidlig opsporing, diagnostik og god behandling
• oplyse og uddanne de berørte familier (patienter, pårørende), sundhedsfagligt personale og befolkningen i
forhold til at passe på deres lunger
Lungeforeningen bistår Børnelungefonden med udførelsen af Børnelungefondens formål og aktiviteter, herunder presseaktiviteter.
Børnelungefonden foretager sin indsamlingsvirksomhed i overensstemmelse med reglerne i Indsamlings-loven
og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
DONATION FRA TEAM RYNKEBY FONDEN
Udbredelsen af covid-19 påvirkede også det planlagte Team Rynkeby Skoleløb, idet alle skoler i foråret 2020
blev lukket, og børnene sendt hjem. Det gjorde det umuligt at gennemføre et løb i den udgave, vi kender, men
takket være en fantastisk indsat fra flere fronter, lykkedes det at udvikle Team Rynkeby Skoleløbet til Team
Rynkeby Hjemmeskoleløbet, hvor et par tusinde personer deltog og til sammen indsamlede 619.059 kr. til Børnelungefonden. En række personlige indsamlinger i regi af Team Rynkebys MyCollection, hvor midlerne deles
mellem Børnelungefonden og Børnecancerfonden, tilførte ligeledes årets donation fra Team Rynkeby Fonden
ekstra midler, og Børnelungefonden kunne i september modtage en samlet donation fra Team Rynkeby Fonden
på 1.918.473 kr. På grund af den særlige situation i 2020, som betød et ekstra stort behov for hjælp og støtte
til de familier, der har et barn med en lungesygdom, fik Børnelungefonden lov til at anvende alle midlerne til
aktiviteter dette år.
Aktiviteter på forskningsområdet
Den livsvigtige forskning i lungesygdomme hos kritisk syge børn, som Børnelungefonden løbende har støttet,
var og er fortsat vigtig at følge, understøtte og formidle. Børnelungefonden brugte derfor fortsat ressourcer på
denne indsats. Forskningen skaber fundamentet for, at vi finder og diagnosticerer børnene tidligt i deres liv, og
at børnene får den bedst mulige behandling, så de får de mest optimale vilkår for et godt hverdagsliv – både
som børn og voksne.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Samarbejde med det faglige miljø på børnelungeområdet
Børnelungefonden værdsætter det positive samarbejde med en lang række af landets faglige kapaciteter på
både lungeområdet og andre særlige kompetencer, som særligt gør en stor indsats i Børnelungefondens bestyrelse og videnskabelige udvalg, men også i en konstant faglig sparring og idégenerering for at forbedre livet
for mennesker, der lever med en lungesygdom på tæt hold. Takket være denne sparring og tætte dialog har
det været muligt også at kunne kommunikere og støtte de familier, der lever med en lungesygdom tæt inde på
livet, med en helt målrettet indsats, da landet lukkede ned, og der kom mange nye udmeldinger fra myndighederne. En stor tak til Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi (DSPAP), Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) og det tætte samarbejde med alle landets børnelungecentre og Dansk BørneAstma Center.

Børnelungefonden har på baggrund af donationen fra Team Rynkeby Fonden kunnet støtte Lungeforeningens
arbejde på børne- og ungeområdet, og dermed sikret, at der var de nødvendige hænder til at virkeliggøre uddannelses-, oplysnings- og informationsaktiviteter, samt rådgivning og støtte til lungesyge børn, deres familier
og pårørende. Konkret har donationen understøttet:
•

En helt unik oplysningsindsats via planlægning, projektunderstøttelse og aktiv deltagelse ved Team Rynkeby Skoleløbet 2020/2021

•

Undervisningsinitiativer med fokus på lunger til bl.a. folkeskolen og institutioner, bl.a. Lungeforeningens
Lungekasse

•

Rådgivning til familier med lungesyge børn – og særligt fokus på behov ifbm. udbredelsen af covid-19

•

Direkte støtte til netværket Lungebarn

•

Gennemførelsen af FamilieCamp i august for familier med et lungesygt barn, som blev et særlig tiltrængt
pusterum for familierne, oven på et halvår præget af Corona, aflysninger og usikkerhed

•

Afholdelse af møder i Lungeforeningens tværfaglige netværk for fagpersoner, der arbejder med børn,
unge og lunger

•

Oplysningsarbejde og kampagner med fokus på børnelungesygdomme – i 2020 gennemførte vi en større
opdatering og udvikling af indhold vedr. børn og unge på www.lunge.dk/boernelungefonden, så det i
dag er nemmere at tilgå denne viden, herudover en lang række personlige historier, som vidner om de
udfordringer og behov for hjælp, der er blandt de børn og unge, som lever med en lungesygdom.

Lungeforeningen betjener også Børnelungefonden i flere andre sammenhænge, herunder presse, og hvor der
er synergier mellem børne- og voksenområdet. Forældre med alvorligt lungesyge børn brænder for at kunne
gøre noget godt for disse børn, og Lungeforeningens viden om effekt af og støtte til træning i bl.a. lungekor er
et af de områder, hvor Lungeforeningen og Børnelungefonden fremover også søger fælles front.
Læs mere om Lungeforeningens arbejde for børne- og ungeområdet såvel som den samlede lungesag i Lungeforeningens ledelsesberetning på www.lunge.dk/aarsregnskaber.
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Ledelsesberetning (fortsat)
FLOT DONATION FRA JACOBSEN HONNING OG REMA 1000
I april 2020 stod de to virksomheder Jacobsens Honning og Rema 1000 bag kampagnen ”Støt en sød sag” for
sammen at støtte Børnelungefondens arbejde med at øge livskvaliteten for lungesyge børn og deres forældre.
De to virksomheder donerede 2 kr. til Børnelungefonden for hver solgte Jacobsens honning i Rema 1000s butikker, og tilsammen gav dette en donation på 64.000 kr. Ud over donationen bidrog kampagnen også til at
sætte mere fokus på børnelungeområdet.
TAK FOR STØTTEN
Ud over det enestående partnerskab med og den konkrete donation fra Team Rynkeby Fonden til lungesagen
tioner fra Grethe og Holger Poulsens Familielegat, Selvbo, Sirius Advokater, Drugstars, Userneeds, Dansk Selskab for Kommunikation, Lungeforeningens Præstø Netværksgruppe, og Fåborg Midtfyn Kommune – Børnecykelløb 2019. Børnelungefonden modtog ligeledes en række private donationer. En stor tak til alle for deres
støtte til Børnelungefonden. Støtten er afgørende vigtig for Børnelungefondens arbejde.
FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FORTSAT OFFENSIV STRATEGI FOR LUNGESAGEN
I foråret 2020 ramte covid-19 Danmark, lige som resten af Verden. Børnelungefonden forventer at kunne indsamle færre midler i 2021 i forhold til niveauet for 2019, idet skolerne fortsat har været lukket og kun gradvist
åbnet igen. Gennemførelsen af Team Rynkeby Skoleløbet har været tilstræbt gennemført i sin vante form, men
under hensyntagen til restriktioner og deraf begrænsede muligheder for samspil mellem Team Rynkeby Fondens skoleløbsansvarlige og de deltagende skoler. Børnelungefonden og Team Rynkeby Fonden har arbejdet
intensivt sammen for at finde de bedste alternativer for at kunne gennemføre løbet og indsamlingen til trods.
Der forestår fortsat et meget stort arbejde for at sikre, at lungesyge børn og deres familier gennem Børnelungefonden kan hjælpes med at få den rette hjælp og opmærksomhed. Ledelsen har et meget stort fokus på
fortsat at både kunne drifte og udvikle Børnelungefonden og udmønte aktiviteter i et konstruktivt samarbejde
med vidensmedarbejdere i Lungeforeningen.
Ledelsen arbejder målrettet for fortsat at rejse midler til dette arbejde og øge kendskabet til børnelungeområdet, bl.a. via flere samarbejder med alle, der er påvirket af en lungesygdom, hos politikere og partnere i sundhedsvæsenet, og partnerskaber som det med Team Rynkeby Fonden, der vil være med til at løfte børnelungeområdet.
Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der
anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for fonden.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Den fortsatte tilstedeværelse af coronavirusset (covid-19) kan dog få negativ betydning på fondens forventninger til resultatet for 2021. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle negative betydning.

Resultatdisponering
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

regnskabsår

12.627

15.647

Tilbageførte uddelinger fra tidligere år

10.755

120.305

1.241.701
________
1.265.083
________

5.258.248
________
5.394.200
________

10.000

4.580.000

438.223

369.073

FamilieCamp

10.000

10.000

Donation Lungebarn Netværk

10.000

10.000

Team Rynkeby Partnerskabsaftale

375.000

312.500

Team Rynkeby (andel af negative renter)

112.500

0

Lungenyt

100.000

100.000

209.360
________
1.265.083
________

12.627
________
5.394.200
________

Årets resultat
Resultat til disposition

Uddelinger og henlæggelse til senere uddeling
Forskning
Aktivitetsbevilling Lungeforeningen

Henlæggelse til senere anvendelse (disponibel kapital)
I alt
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for Børnelungefonden for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse
foreninger og fundatsen samt Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med
nødvendige tilpasninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte
på egenkapitalen.
Der indregnes ikke udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser, idet det forventes, at fondens uddelingspolitik medfører, at der ikke aktualiseres fondsskat.

Egenkapital
Fondens bundne egenkapital består af oprindelig grundkapital.
Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat.
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alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.
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2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

0

178

3.212

0

139.000

110.000

0

78.694

34.270

50.841

1.918.473

6.370.937

125.963
________
2.220.918
________

124.831
________
6.735.481
________

0

-1.575

Møder og rejser

-8.922

-12.497

Kommunikation og Markedsføring

-5.799

0

Bankgebyrer

-1.000

-1.000

-3.863

-3.300

-45.258

-88.236

Management- og serviceydelser

-500.000

-723.750

Forvaltning forskningsdelen

-362.750

-609.375

-51.625

-37.500

Udgifter i alt

________0
-979.217
________

________0
-1.477.233
________

Resultat før skat

1.241.701
________

5.258.248
________

________0
1.241.701
________

________0
5.258.248
________

Note
____
Betternow
Clearhaus
Donationer
Arv
Bidrag fra private

1

Team Rynkeby Fonden
Momskompensation
Indtægter i alt
Betternow Gebyr for administration m.m.

Indsamlingsnævnet

1

Team Rynkeby & TRF partnerskabsaftale

Revisionshonorar
Advokat

Skat af årets resultat
Årets resultat

5
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2020
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Balance pr. 31. december 2020

Bundne likvider
Mellemregning med bunde midler

2020
2019
kr.
kr.
___________
_________
249.400

2

251.000

1.600 _________
0
_________

Bundne aktiver

251.000 _________
251.000
_________

Forudbetalte omkostninger

6.800 _______0
_______
6.800 _______0
_______

Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger

3

Mellemregning med disponible midler

13.572.470 17.025.020

Disponible aktiver

-1.600 _______0
_______
13.570.870
_______ 17.025.020
_______

Aktiver

13.828.670
_______ 17.276.020
_______

Grundkapital

4

251.000

251.000

209.360 _______
12.627
_______
460.360 _______
263.627
_______

Disponibel kapital

Egenkapital
Mellemregning med Lungeforeningen
Skyldige kreditorer, inkl. revisionshonorar

1.686.758

982.238

45.000

37.250

Skyldige uddelinger

11.636.552
_______ 15.992.905
_______

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

13.368.310
_______ 17.012.393
_______

Passiver

13.828.670
_________ 17.276.020
_________

Begivenheder efter balancedagen

6
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Note
____
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Noter
2020
kr.
_________

Gaver og bidrag fra privatpersoner

34.270
_______

Indtægter i alt

34.270
_________

Indsamlingsomkostninger

3.863
_______

Omkostninger i alt

3.863
_________

Resultat af indsamling

30.407
_________

Der er 2020 indsamlet midler til finansiering af fondens aktivitet og i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26.
maj 2014 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til fondens formål.
2020
kr.
_________

2. Likvide beholdninger (bundne aktiver)
Fondskonto Danske Bank, konto 11501095

249.400
_________

Likvide beholdninger (bundne aktiver) i alt

249.400
_________

3. Likvide beholdninger (disponible aktiver)
Danske Bank, konto nr. 11501109

13.073.353

Danske Bank, konto nr. 11501117

499.117
_______
13.572.470
_______

Likvide beholdninger (disponible aktiver) i alt

2020
2019
kr.
kr.
___________
_________

4. Grundkapital
Ved stiftelsen består fondens bundne kapital af midler
der er indbetalt kontant

5. Skat af årets resultat
Der påhviler ikke fonden skat af årets resultat.

251.000 _______
251.000
_______
251.000 _______
251.000
_______
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1. Indsamling
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Noter
5. Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der
anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for fonden.
Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) forventes at få negativ betydning på fondens forventninger til
resultatet for 2021. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle
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negative betydning.
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