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homas Leth Frand 

Michael Reker Schi 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2021 for Børnecancerfonden. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, vedtægternes krav til 
regnskabsaflæggelsen, årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der 
følger af fondens særlige forhold samt ISOBROs retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabs-
aflæggelse. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. janu-
ar - 31. december 2021 og disponeringen af indsamlede midler. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler. 

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke fondens 
finansielle stilling. 

København, 9. den juni 2022 

Direktør 

M Witt( 
Marianne Benzon Nielsen 



Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Børnecancerfonden 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2021 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, vedtægterne samt årsregn-
skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpasset Sundhedsministeriets tilskudsbetingelser her-
under "revisionsinstruks for revision af tilskud" samt regnskabsinstruks for projekttilskud på over 
DKK 500.000 "tilskudsbestemmelserne". 

Vi har revideret årsregnskabet for Børnecancerfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grund-
lag af bestemmelserne i tilskudsbestemmelserne. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf-
hængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' inter-
nationale retningslinier 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. 

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 vi-
den 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 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 vedtægternes krav. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreninger, vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger og tilskudsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte drif-
ten; 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, jf. tilskudsbestemmelserne, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes 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, samt god offentlig revisionsskik jf. tilskudsbestemmelserne, 
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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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. 

• 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 usik-
kerhed 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 revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, 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 note-
oplysningerne, 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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København, den 9. juni 2022 

PricewaterhouseCoopers 
Statsa oriseret Revisionspartnerselskab 

r. 33 77 12 31 

enrik As und sen 
statsautoriseret revisor 
mnei7i2o 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er 
omfattet af regnskabet. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og 
tilskudsbestemmelserne, vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som 
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddel-
te bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltnings-
revision 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 aktiviteterne, der er 
omfattet af regnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom. 

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

Fonden Børnecancerfonden 
Vester Farimagsgade 1, 3. sal 
1606 København V 

www.boernecancerfonden.dk 

CVR-nr.: 18 40 34 98 
Stiftet: 27. december 1994 
Hjemsted: København 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Protektor 

Direktør 

Bestyrelse 

Skuespiller ved Det Kgl. Teater Ghita Nørby 

Marianne Benzon Nielsen 

Professor, dr. med. Christina E. Høi-Hansen, formand 
CEO Jens Bjørn Andersen 
Lægelig SeniorProjekt chef, ph.d. Thomas Leth Frandsen 
Professor, dr. med. Anja Bisgaard Pinborg 
Professor, dr. med. Søren Rittig 
Aut. Cand. Psych. Michael Schiøth, forældrerepræsentant 
Advokat Morten Stadil 
Kommitteret i bestyrelsen, Bubber 

Videnskabeligt udvalg 

Sekretariat 

Revisor 

Tidl. Prodekan for forskning, dr. med. Ole Steen Nielsen 
Speciallæge, ph.d. Arja Harila-Saari 
Professor, ph.d. Ulrik Lassen 
Overlæge, ph.d. Lars Kjeldsen 
Professor, dr. med. Cai Grau 

Vester Farimagsgade 1, 3. sal 
1606 København V 
Telefon: 35 55 48 33 
Bank: Danske bank 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Beretning 

Fondens formål 
Børnecancerfondens formål er at arbejde for børn med kræft. Det struktureres indenfor de tre fokusom-

 

råder: Forskning i børnekræft, familiestøtte og oplysning. 

Indkomne midler og anvendelse 
Børnecancerfondens indkomne midler og disponeringen i 2021 sammenholdt med de to foregående år 
kan belyses således: 

Hovedtal seneste 3 år 2021 2020 2019 
Beløb i tusinder DKK DKK DKK 

Modtagne donationer, arv og indsamlinger 28.266 28.471 21.918 
Indtægter og donationer fra arrangementer 31.511 28.564 33.592 
Tilskud fra udlodningsmidlerne til dækning af omkostninger 1.705 1.679 1.507 
Momskompensation 978 600 384 
Afkast af fondens formue (netto) 4.524 3.431 6.067 
Indkomne midler i alt 66.984 62.745 63.468 

Arv henlagt til grundkapitalen 33 7.248 6.355 
Omkostninger indtægtsskabende aktiviteter 9.657 11.055 9.895 
Resultat til driftsformål 57.294 44.442 47.218 

Administrationsomkostninger 2.674 2.705 2.648 
Omkostninger til formålsbestemte aktiviteter 3.579 3.413 4.955 
Årets resultat 51.041 38.324 39.615 

Årets uddelinger / bevillinger 49.527 33.776 39.540 

Hensat til senere uddeling ultimo 14.222 11.547 6.611 

Negletal 

   

Overskudsgrad 84 69 72 
Administrationsprocent 4,3 4,6 4,6 
Formålsprocent 6 6 9 
Soliditetsgrad 68 71 69 

I 2021 modtog vi igen mange ansøgninger til vigtig forskning og andre tiltag, der har fokus på at sikre en 
fortsat positiv udvikling for børn med kræft. Årets resultat er et af de bedste, siden fonden blev stiftet i 
1995, og vi har i år kunnet uddele mere end 50 mio. kr. til formålet. Det skyldes ikke mindst alle jer, der 
støtter vores sag - og trofast har gjort det over året til trods for Corona og andre omstændigheder i ver-
den. Tusind TAK. 

Vi er stolte over at have banet vejen for solide forskningsområder, der har skabt grundlaget for de resulta-
ter, vi ser i forhold til overlevelse og nye behandlingsmetoder. I dag forskes der bl.a. i behandlingsmetoder 
som immunterapi og i genernes betydning for sygdommens opståen. Og hele seks ud af syv overlever bør-
nekræft. 

Det betyder dog ikke, at vi er i mål, men blot, at det giver resultater, når man utrætteligt arbejder over 
mange år med en stabil støtte til et forskningsområde som børnekræft. Dog er det vigtigt at understrege, 
at børnekræft stadigvæk er den medicinske sygdom, som flest børn over et år dør af. Ligesom der fortsat 
er børnekræftformer - som eksempelvis hjernetumoren, DIGP, hvor dødeligheden er wo %. 

Den over årene intensiverede kemoterapibehandling har påvirket overlevelsen positivt, men prisen har 
for nogle været betydelige bivirkninger både på kort og lang sigt. De udfordringer, som børn og unge kan 
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have, er hukommelses- og koncentrationsbesvær, når de vender tilbage til skolen efter endt behandling. 
Forskningsprojektet My Brain har netop det fokus. 

Børnecancerfondens fokus er primært at støtte forskning i børnekræft, og siden 1995 har vi samlet uddelt 
mere end 470 mio. kr. Fortsat finansiering af forskning er dog afgørende, i årene der kommer. Og det er i 
den forbindelse glædeligt, at andre aktører også er kommet med og støtter op om børnene, så vi sammen 
fortsat kan sikre tydelige resultater for børn med kræft og deres familier. Derudover har ændringer i reg-
lerne for arv betydet, at vi har kunnet uddele flere penge fra arv direkte til vores generelle formål, der tid-
ligere, pga. lovgivning, gik til grundkapitalen, hvilket naturligvis er positivt. 

Det glæder os, at vi i dag er blevet så dygtige herhjemme, at vi har danske forskere siddende for borden-
den i vigtige forskningsfora internationalt, hvilket bl.a. sikrer, at børn i Danmark får gavn af den absolut 
nyeste forskning på området. Vi arbejder for, at børn med kræft skal overleve til et liv uden senfølger — 
både fysiske og psykiske. Derfor støtter vi også familierne både under og efter behandlingen. Et børne-
kræftforløb er langt og belastende, så der er brug for hjælp og støtte undervejs. 

Tak til dig, der allerede støtter op med den vigtige finansiering og til dig, der hver dag arbejder for at finde 
svar i lægevidenskaben, samt til alle jer, der altid stiller op for børnene og deres familier. 

Christina Høj-Hansen 
Bestyrelsesformand, professor, dr.med. 
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Resultatopgørelse 

 

Note 2021 
(kr.) 

2020 
(kr.) 

Offentlige midler (udlodningsmidler og momskompensation) 2 2.682.769 2.278.346 
Modtagne donationer, arv og indsamlinger 3 28.265.843 28.471.260 
Indtægter og donationer fra arrangementer 4 31.511.480 28.564.428 
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 

 

62.460.092 59.314.034 

Arv henlagt til grundkapitalen 

 

-33.494 -7.248.306 
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter 5 -9.656.757 -11.055.056 
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter 6 52.769.841 41.010.672 

Administrationsomkostninger 7 -2.673.942 -2.704.743 
Resultat før finansielle poster 

 

50.095.899 38.305.929 

Finansielle indtægter 8 4.590.212 3.521.264 
Finansielle omkostninger 9 -66.714 -90.624 
Resultat før formålsbestemte aktiviteter 

 

54.619.397 41.736.569 

Familiestøtte (Feriehuse, børn og unge) 

 

-2.154.820 -2.222.335 
Sekretariatsomkostninger henført til forskning 

 

-982.556 -851.186 
Oplysning og information 

 

-441.231 -339.422 
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter 10 -3.578.607 -3.412.943 

Årets resultat 

 

51.040.790 38.323.626 

Forslag til resultatdisponering 

   

Årets resultat 

 

51.040.790 38.323.626 
Tilbagebetalte og bortfaldne tidligere bevillinger 

 

1.160.375 388.990 
Hensættelse til uddeling fra tidligere år 

 

11.547.432 6.610.700 

Til rådighed for uddeling 

 

63.748.597 45.323.316 

Bevilget / uddelt i regnskabsåret 

 

49.526.937 33.775.884 
Hensat til senere uddeling 

 

14.221.660 11.547.432 

Disponeret i alt 

 

63.748.597 45.323.316 
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Balance 31. december 

 

Note 2021 
(kr.) 

2020 
(kr.) 

Aktiver 

   

Værdipapirer, bundne 14 125.126.749 117.675.835 
Likvider, bundne 

 

406.904 250.290 
Mellemregning med disponible aktiver 

 

-1.921.234 5.652.800 
Bundne aktiver 

 

123.612.419 123.578.925 

Feriehuse, Blokhus og Dronningmølle 13 2.896.009 2.890.511 
Inventar og it 13 70.460 78.250 
CRM-system 13 839.952 1.306.982 
Materielle anlægsaktiver 

 

3.806.421 4.275.743 

Deposita 

 

215.953 215.953 
Tilgodehavender 

 

1.202.022 1.858.457 
Tilgodehavende udbytteskat 

 

408.278 195.062 
Periodeafgrænsningsposter 

 

0 37.500 
Mellemregning med bundne aktiver 

 

1.921.234 -5.652.800 
Indeståender i pengeinstitutter 

 

71.021.272 66.614.604 
Disponible aktiver 

 

78.575.180 67.544.519 

Aktiver i alt 

 

202.187.599 191.123.444 
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Balance 31. december 

 

Note 2021 
(kr.) 

2020 
(kr.) 

Passiver 

   

Grundkapital 15 123.612.419 123.578.925 
Bunden kapital 

 

123.612.419 123.578.925 

Hensættelse til senere uddeling 16 14.221.660 11.547.432 
Overført resultat 17 0 0 
Disponible kapital 

 

14.221.660 11.547.432 

Egenkapital i alt 

 

137.834.079 135.126.357 

Anden gæld 

 

755.853 1.274.385 
Skyldige omkostninger 

 

511.906 528.848 
Bevilgede, skyldige uddelinger 

 

63.085.761 54.193.854 
Gældsforpligtelser 

 

64.353.520 55.997.087 

Forpligtelser i alt 

 

64.353.520 55.997.087 

Passiver i alt 

 

202.187.599 191.123.444 

Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. 18 

  

Indsamlingsregnskab 19 

  

Regnskabspraksis 20 
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Noter 

2021 2020 
(kr.) (kr.) 

Note 1 - Indsamlinger, § 8-bidrag, donationer, gaver, donationer og indsamlinger 
Børnecancerfonden samlede i 2021 kun ind til Fondens generelle formål. Fonden havde ingen øremærkede indsam-
linger eller indsamlinger til specifikke formål, og regnskabet for indsamlinger til fondens generelle formål er derfor he-
le årsrapporten. 

Offentlige midler (udlodningsmidler og momskompensation) jf. note 2 2.682.769 2.278.346 
Modtagne donationer, arv og indsamlinger jf. note 3 28.265.843 28.471.260 
Indtægter og donationer fra arrangementer jf. note 4 31.511.480 28.564.428 
Finansielle indtægter (netto) jf. note 8+9 4.523.498 3.430.640 

Indkomne midler i alt 66.983.590 62.744.674 

Arv henlagt til grundkapitalen -33.494 -7.248.306 
Omkostninger vedr. indtægtsskabende aktiviteter jf. note 5 -9.656.757 -11.055.056 
Administrationsomkostninger jf. note 7 -2.673.942 -2.704.743 
Omkostninger familiestøtte (feriehuse, børn og unge) jf. note 10 -2.154.820 -2.222.335 
Sekretariatsomkostninger henført til forskning jf. note 10 -982.556 -851.186 
Omkostninger oplysning og information jf. note 10 -441.231 -339.422 
Årets resultat 51.040.790 38.323.626 
Tilbagebetalte og bortfaldne tidligere bevillinger 1.160.375 388.990 
Overført til uddeling fra tidligere år 11.547.432 6.610.700 
Resultat inden uddeling til formålet 63.748.597 45.323.316 

Anvendelse efter formålet 

  

Familiestøtte 9.524.803 7.944.284 
Forskning 40.002.134 25.831.600 
Oplysning og information 0 0 

Uddelt i året 49.526.937 33.775.884 

Overført til senere uddeling 14.221.660 11.547.432 

Note 2 - Offentlige midler (udlodningsmidler og momskompensation) 

  

Momskompensation 977.500 599.757 
Støtte fra Sundhedsministeriets driftspulje, udlodningsmidlerne 1.705.269 1.678.589 

 

2.682.769 2.278.346 
Note 3— Modtagne donationer, arv og indsamlinger 

  

Ikke formålsbestemte donationer og gaver 7.673.296 7.362.809 
Formålsbestemte donationer og gaver 9.293.966 6.216.496 
Arv 9.762.222 13.240.838 
Indsamlinger via sociale medier og Betternow 1.536.360 1.651.117 

 

28.265.843 28.471.260 
Note 4 - Indtægter og donationer fra arrangementer 

  

Team Rynkeby 18.237.311 18.163.853 
Knæk Cancer 6.500.000 6.000.000 
Fodboldtrøjefredag 1.315.694 1.320.054 
Gribbolden 1.054.107 1.064.107 
SportscarEvent 1.000.000 650.000 
Flying Tiger 891.317 0 
Danmark Rundt, Team Bodenhoff 535.591 615.120 
Stigminoen 508.743 0 
Team Ringe 233.000 252.000 
GolfRock 220.750 220.200 
MakVærket — læderforklæder til Scanpan 176.000 0 
My Horne Møbler — salg af lædertasker 134.645 0 
Odendo 127.472 0 

Transport 30.934.629 18.163.853 
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Noter 

 

2021 
(kr.) 

2020 
(kr.) 

Note 4 - Indtægter og donationer fra arrangementer (fortsat) 

  

Transport 30.934.629 18.163.853 
Falkonergården Gymnasium og HF 127.454 0 
9. årgang på Lindebjergskolen løber for Børnecancerfonden 125.018 0 
Danmark for Børnecancerdagen 113.090 0 
Støtteforeningen Bingo/Banko 111.288 279.094 
Spring for LIVSKRAFT 100.001 0 

 

31.511.480 28.564.428 

Note 5 - Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter 

  

Direkte omkostninger, jf. note 6 5.525.668 7.408.274 
Andre eksterne omkostninger 1.189.478 938.620 
Personaleomkostninger, jf. note 11 2.941.611 2.708.162 

 

9.656.757 11.055.056 

Note 6 - Resultat af indtægtsskabende aktiviteter 

    

Heraf arv 
henlagt 

til grund- 
Direkte Fordelte 

omkost- omkost-

  

2021 Indtægter kapitalen ninger ninger Resultat 

Offentlige midler 2.682.769 0 0 0 2.682.769 
Indsamlede private midler 28.265.843 33.494 3.340.801 1.953.395 22.938.153 
Indtægter ved arrangementer 31.511.480 0 2.184.867 2.177.694 27.148.919 

 

62.460.092 33.494 5.525.668 4.131.089 52.769.841 
2020 

    

Offentlige midler 2.278.346 0 0 0 2.278.346 
Indsamlede private midler 28.471.260 7.248.306 5.512.713 1.815.809 13.894.432 
Indtægter ved arrangementer 28.564.428 0 1.895.561 1.830.973 24.837.894 

 

59.314.034 7.248.306 7.408.274 3.646.782 41.010.672 

   

2021 2020 

   

(kr.) (kr.) 
Note 7 - Administrationsomkostninger 

    

Andre eksterne omkostninger 

  

1.319.736 1.482.329 
Personaleomkostninger, jf. note 11 

  

1.354.206 1.222.414 

   

2.673.942 2.704.743 

Note 8 - Finansielle indtægter 

    

Indtægter af bundne aktiver 

  

2.635.205 1.925.759 
Realiseret avance ved salg af værdipapirer 

  

361.953 44.612 
Dagsværdiregulering af værdipapirer 

  

1.592.774 1.550.893 
Kursreguleringer 

  

50 0 
Renteindtægter 

  

230 0 

   

4.590.212 3.521.264 

Note 9 - Finansielle omkostninger 

    

Forvaltningsgebyrer Danske Bank 

  

66.714 62.358 
Kursreguleringer 

  

0 9.246 
Indeksregulering indefrosne feriepenge 

  

0 10.304 
Renter SKAT 

  

0 8.503 
Renteomkostninger 

  

0 213 

   

66.714 90.624 
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2021 
Direkte omkostninger 
Andre eksterne omkostninger 
Personaleomkostninger jf. note 11 

Oplysning og 
Familiestøtte Forskning information 

429.390 332 102.313 
418.048 197.795 77.442 

1.307.382 784.429 261.476 

2.154.820 982.556 441.231 

Noter 

Note 10 - Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter 

2020 

Familiestøtte Forskning 
Oplysning og 

information 

Direkte omkostninger 433.069 0 10.600 
Andre eksterne omkostninger 321.188 150.453 95.244 
Personaleomkostninger jf. note 11 1.468.078 700.733 233.578 

 

2.222.335 851.186 339.422 

  

2021 2020 

  

(kr.) (kr.) 
Note 11 - Personaleomkostninger 

   

Løn og gager 

 

6.319.446 6.079.001 
Pensionsbidrag ATP 

 

37.205 28.590 
Andre sociale omkostninger 

 

76.222 66.253 
Uddannelse personale og øvrige personaleomkostninger 

 

216.231 159.121 

  

6.649.104 6.332.965 
Personaleomkostninger er fordelt således: 

   

Omkostninger ved indsamling 

 

2.941.611 2.708.162 
Familiestøtte (La Vida, feriehuse, børn og unge) 

 

1.307.382 1.468.078 
Forskning 

 

784.429 700.733 
Oplysning og information 

 

261.476 233.578 
Administrationsomkostninger 

 

1.354.206 1.222.414 

  

6.649.104 6.332.965 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 

 

10.9 8.4  

Der er ikke udbetalt honorar til bestyrelsen, videnskabeligt udvalg eller de frivillige, der støtter Fonden. 
Personaleomkostninger er fordelt til de respektive aktiviteter ud fra vurderinger af de enkelte medarbejderes tidsfor-
brug. 

Note 12- Skat 
Fonden forventes ikke pålignet nogen skat af årets resultat, idet alle indsamlede og uddelingsberettigede midler for-

 

ventes uddelt inden for en 5-årig periode. 

Der er ikke betalt skat i regnskabsåret bortset fra tilbageholdte udbytteskatter. 
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Noter 

Feriehuse Feriehus 
Blokhus Dronningmølle 

(kr.) (kr.) 
Note 13 — Materielle anlægsaktiver 

Inventar og it 
(kr.) 

CRM-system 
(kr.) 

Anskaffelsessum 1. januar 4.991.809 2.304.667 228.628 1.425.799 
Modtagne donationer 1. januar -2.458.050 -2.047.339 0 0 
Tilgang 0 5.498 35.917 11.500 
Afgang 0 0 0 0 
Anskaffelsessum 31. december 2.633.183 262.826 264.545 1.437.299 

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 

 

150.378 118.817 
Årets afskrivninger 

 

43.707 478.530 
Akkumulerede afskrivninger 31. december 

 

194.085 597.347 

Bogført værdi 31. december 2.633.183 262.826 70.460 839.952 

Offentlig ejendomsværdi 1. oktober 2021 3.950.000 1.400.000 

    

2021 2020 

  

(kr.) (kr.) 
Note 14— Værdipapirer 

   

Saldo 1. januar 

 

117.675.835 114.333.492 
Tilgang 

 

30.033.942 7.229.433 
Afgang 

 

-24.537.755 -5.482.595 
Realiseret kursgevinst indtægtsført under finansielle indtægter 

 

361.953 44.612 
Urealiserede kursreguleringer indtægtsført under finansielle indtægter 

 

1.592.774 1.550.893 

Saldo 31. december 

 

125.126.749 117.675.835 

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Årets dagsværdiregulering er indregnet under finansielle indtæg-
ter i resultatopgørelsen. 

Note 15 - Bunden egenkapital 
Grundkapital: 

  

Grundkapital ved regnskabsårets begyndelse 123.578.925 116.330.619 
Tilgået grundkapitalen 33.494 7.248.306 

Grundkapital ved regnskabsårets slutning 123.612.419 123.578.925 

Note 16 - Hensættelse til senere uddeling 

  

Saldo 1. januar 11.547.432 6.610.700 
Anvendt i året -11.547.432 -6.610.700 
Henlagt i året 14.221.660 11.547.432 

Saldo 31. december 14.221.660 11.547.432 

Note 17 - Disponibel egenkapital 

  

Saldo 1. januar 0 0 
Årets resultat 51.040.790 38.323.626 
Overført fra henlagt til senere uddeling 11.547.432 6.610.700 
Årets uddelinger / bevillinger -49.526.937 -33.775.884 
Tilbagebetalte og bortfaldne tidligere bevillinger 1.160.375 388.990 
Henlagt til senere uddeling -14.221.660 -11.547.432 

Saldo 31. december 0 0 
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Noter 

2021 
(kr.) 

Note 18 - Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. 
Lejemålet er uopsigeligt for lejer i 3 år og 6 måneder fra 1. januar 2019. Herefter kan lejer opsige lejemålet med 6 
måneders varsel til udgangen af en måned. 

Huslejeforpligtelsen for 2022 er beregnet til kr. 643.188: 
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Noter 

Note 19- Indsamlingsregnskab 
Børnecancerfonden har i 2021 kun samlet midler ind til Fondens generelle formål ved at opfordre til at 
donere til Fondens arbejde via indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, onli-
ne indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, TV, radio, an-
noncering i dag/ugeblade, directmail, telemarketing samt indsamling lokalt af frivillige og virksomheder. 
De indsamlede midler er modtaget via mobile betalingsløsninger og kontooverførsler. 

Børnecancerfonden laver ikke husstandsindsamlinger. 

De indsamlede midler anvendes til forskning, information samt direkte støtte til børn med kræft og deres 
familier. 

Børnecancerfonden er godkendt af Indsamlingsnævnet (tilladelse IN nr. 00053). 

Børnecancerfonden er godkendt efter ligningslovens § 8 A og § 12 stk. 3 og er derfor omfattet af indsam-
lingslovens §4. 

Indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsloven lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt 
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020, og de indsamlede midler er anvendt til Fondens formål. 

Note 20- Regnskabspraksis 
Årsregnskabet for Børnecancerfonden er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers 
bestemmelser for ikke-erhvervsdrivende almenvelgørende fonde og vedtægterne samt årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold samt ISO-
BROs retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme praksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver og forpligtelser 
Aktiver er værdier ejet af fonden eller skyldige beløb til fonden. Skyldige beløb til fonden er typisk andre 
tilgodehavender, hvor betalingen først modtages efter balancedagen. Skyldige beløb til fonden er også 
bindende tilsagn om tilskud, arv eller gaver, som er modtaget fra tredjemand inden balancedagen, men 
som først betales efter balancedagen. Det kan også være omkostninger som er betalt inden balancedagen 
som vedrører perioden efter balancedagen. 

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

Forpligtelser er beløb, som fonden skylder til andre fx bevilgede uddelinger, feriepengeforpligtelse, skyl-
dig A-skat mv samt skyldige omkostninger. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der måtte fremkomme inden års-
regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
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Noter 

Note 20- Regnskabspraksis - fortsat 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår på 
grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgø-
relsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balanceda-
gen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs 
indregnes sammen med den regnskabspost, som den vedrører. 

Indtægter og omkostninger 
Indtægter er beløb, som har forøget foreningens egenkapital, dvs, værdien af transaktioner, begivenheder 
og lignende, der har forøget fondens nettoaktiver. 

Omkostninger er beløb, som er forbrugt af fonden og dermed har formindsket fondens egenkapital, dvs. 
værdien af transaktioner, begivenheder og lignende, der har formindsket fondens nettoaktiver. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel i takt med at de indtj enes, mens omkostninger 
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Indregningen sker som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 
Fondens indtægter omfatter donationer i form af arve- og gavebeløb, indsamlinger og lignende samt ind-
tægter fra arrangementer. Indtægterne indregnes når de modtages eller når fonden har modtaget tilsagn 
herom. 

Arv og testamentariske gaver 
Arv og testamentariske gaver indtægtsføres, når endelig boopgørelse foreligger, og arven er modtaget. 

Tilskud samt indtægter fra arrangementsindsamlinger 
Tilskud fra udlodningsmidlerne samt indtægter fra arrangementsindsamlinger indtægtsføres, når fonden 
har erhvervet ret til beløbene. 

Momskompensation 
Indtægter ved momskompensation vedrører momsrefusion af fællesudgifter fra forrige år og indregnes i 
resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 

Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og —omkostninger, aktieudbytte, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og tab vedr, de bundne aktiver og indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. 

Omkostninger anvendt til indtægtsskabende aktiviteter 
Omkostninger vedr. indtægtsskabende aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelse. Der fore-
tages sædvanlig periodisering af udgifter, så de omfatter de regnskabsår de vedrører. Omkostninger vedr. 
indtægtsskabende aktiviteter omfatter direkte og indirekte omkostninger og henføres fil de enkelte aktivi-
teter efter forbrug. Omkostningerne består af omkostninger, der er en direkte følge af de udførte aktivite-
ter, samt en fordeling af fællesomkostninger som lønninger, personaleomkostninger og administrations-
omkostninger efter en vurdering af medarbejdernes tidsforbrug på de enkelte aktiviteter. 
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Noter 

Note 20- Regnskabspraksis - fortsat 

Omkostninger anvendt tilforntålsbestemte aktiviteter 
Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelse og 
omfatter direkte og indirekte omkostninger til gennemførelse af formålsbestemte aktiviteter som indsam-
ling, familiestøtte, forskning, oplysning og administration. Omkostningerne består af omkostninger, der 
er en direkte følge af de udførte aktiviteter, samt en fordeling af fællesomkostninger som lønninger, per-
sonaleomkostninger og administrationsomkostninger efter en vurdering af medarbejdernes tidsforbrug 
på de enkelte aktiviteter. 

Bevilgede uddelinger 
Bevilgede uddelinger til Børnecancerfondens formål fragår i fondens disponible midler i bevillingsåret. 
Bevillinger, der på statustidspunktet endnu ikke er udbetalt, optages som gæld under regnskabsposten 
bevilgede skyldige uddelinger. 

Skat 
Fondens skattepligtige indkomst opgøres som det regnskabsmæssige resultat fratrukket uddelinger og re-

 

guleret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. 

Fonden tilstræber at uddele hvert års indsamlede og uddelingsberettigede midler senest inden for en 5-
årig periode. Fonden forventer derfor ikke nogen skat til betaling. 

Værdipapirer 
Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked værdiansættes til officiel børskursværdi på balan-

 

cetidspunktet. Realiserede og urealiserede værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. 

Inventar, IT og indretning af lejede lokaler 
Omkostninger til inventar, IT og indretning af lejede lokaler, som har en brugsværdi for fonden over en 
flerårig periode, afskrives over nytteperioden således: 

Kontorinventar og IT 3-5 år 
Indretning af lejede lokaler 5 år 

Feriehuse 
Feriehuse er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af donationer modtaget til køb af sommerhuse-
ne samt senere foretagne forbedringer. Scrapværdien af sommerhusene forventes at overstige den i balan-
cen indregnede værdi, hvorefter der ikke afskrives herpå. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender er donationer, hvor tilsagn er modtaget før statusdagen, men beløbet først modtages ef-
ter statusdagen. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel vær-
di. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter omfatter omkostninger der er betalt før statusdagen men som vedrører det ef-

 

terfølgende år. 

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 mv. i de bundne aktiver. 
Fondens disponible kapital består af hensat til senere uddeling i henhold til resultatdisponeringen. 
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Noter 

Note 20- Regnskabspraksis - fortsat 

Hensættelse til senere uddeling 
Hensættelse til senere uddeling fragår i fondens disponible midler i hensættelsesåret og anvendes til ud-

 

deling i det efterfølgende år. 

Skyldige uddelinger 
Skyldige uddelinger omfatter bevilgede, men endnu ikke udbetalte beløb. 

Anden gæld 
Anden gæld udgøres af skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP samt skyldige feriepenge. 

Nøgletal 
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med ISOBROs anbefalinger. Nøgletal præsenteret i ledelsesbe-

 

retningen er beregnet således: 

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 
Overskudsgrad Resultat af indtægtsskabende aktivite- 

ter/indtægter ved indtægtsskabende akti- 
vitet*ioo 

Overskudsgraden viser andelen af de 
indtægtsførte midler, der er tilbage efter, 
at direkte henførbare omkostninger til 
frembringelse af resultatet er fratrukket 

Administrationsprocent Administrationsomkostninger/indtægter 
ved indtægtsskabende aktiviteter*loo 

Administrationsprocenten viser den del 
af foreningens samlede indtægter der er 
medgået til henholdsvis administration 
og lignende og ikkefordelbare udgifter 

Formålsprocent Omkostninger ved formålsbestemte akti- 
viteter/indtægter ved indtægtsskabende 
aktiviteter*io o 

Formålsprocenten viser den andel af de 
samlede indtægter, der er anvendt til 
formålsbestemte aktiviteter 

Soliditetsgrad Egenkapital/passiver i alt*ioo Soliditetsgraden udtrykker fondens fi-
nansielle styrke 
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