
Regnskab over indsamling i perioden 1. januar - 31. december 2021

Oplysninger om indsamlingen

Journalnummer 20-700-03199

Indsamlers navn: Den Almenvelgørende Fond KidsAid Danmark

Indsamlingsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 4728 4665241319

4728 10667089

3409 11913199

Oplysninger om indtægter og udgifter

Den Almenvelgørende Fond KidsAid Danmark foretager indsamling ved gennemførelse af indsamlingsevents,

gallamiddage, støttekoncerter mv.

De gennemførte events er bla. Stjernegolf, Knus Kræft, Stig Tøfting's "Stig-minoen", samarbejde med Odendo m.fl.

Der anvendes ikke indsamlingsbøsser, hus- og telefonindsamlinger mv.

Ved tilmelding til disse events betaler bidragsyder dels et "deltagergebyr" til (delvis) dækning af omkostninger

til hotel, bespisning, underholdning mv. samt bidrag til opfyldelse af fondens formål. Herudover yder en stor

del af bidragsyderne yderligere bidrag i løbet af eventets afholdelse. Bidragsyder er således bekendt med, at

en del af prisen gives til dækning af direkte event-omkostninger.

Ved selve eventet er fokus fuldstændig på indsamling af midler til brug for opfyldelse af fondens formål.

Indkomne bidrag fra indsamlingsevents, gallamiddage, støttekoncerter mv. jf. note 1 776.327

Indkomne bidrag i øvrigt 852.229

1.628.556

Udgifter forbundet med indsamlingen

Revision af indsamlingsregnskab 6.000

Henført andel af lønomkostninger til fondens administrative personale 120.364

126.364

Indsamlingens overskud 1.502.192

Anvendelse af indsamlingens overskud

Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til:

Donation af specialdesignet solvogn til Aalborg Sygehus 18.342

Donation af neurologiske træningsredskaber til sygdomsramt familie 30.000

Donation af specialfremstillede cykler til sygdomsramte familier 56.892

Donation af rejse til Disneyland til sygdomsramt familie 26.387

Donation af trampoliner til sygdomsramte familier 14.930

Donation af hund til sygdomsramt familie 17.000

Donation af akvarie til børneafdeling 20.675

Donation af legetøj til børneafdeling på Aalborg Sygehus 7.582

Donation af gavekort og entrebilletter til Lalandia, Tivoli, Djurs Sommerland, GoBoat, biograf, 191.646

Legoland, Den Blå Planet, Ree Park, Jesperhus, sommerhuse mv. til sygdomsramte familier

Tryllerier på 9 hospitalers børneafdelinger hver 14. dag 256.500

639.954

Resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt 862.238

Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender inden et år

fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 i

Indsamlingsbekendtgørelsen.
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Note 1

Indtægter ved afholdelse af indsamlingsevents, gallamiddage, støttekoncerter mv. 2.179.196

Udgifter ved afholdelse af indsamlingsevents, gallamiddage, støttekoncerter mv.

Leje af lokaler og koncerthuse inkl. forplejning ved gallamiddage mv. 244.826

Leje af scenefaciliteter inkl. teknisk udstyr til lys, lyd og TV-produktion 211.866

Honorarer til sangere, bands, tryllekunstnere mv. 219.056

Hotelovernatning for gæster, kendisser, kunstnere mv. 80.535

Bus- og taxatransport 15.583

Annoncering og markedsføring inkl. skiltning ved events 56.085

Give-aways, goodiebags, takkegaver beklædningsgenstande mv. 45.401

Køb af auktionsvarer 105.713

Indkøb af præmier 4.799

Øvrige eventomkostninger 93.257

Ikke-fradragsberettiget moms på omkostninger 11.073

Henført andel af lønomkostninger til fondens personale 314.675

1.402.869

Indkomne bidrag fra indsamlingsevents, gallamiddage, støttekoncerter mv. 776.327

Ud over indsamlingens overskud på 1.502.192 kr., har indsamlingen skab grundlag for gennemførelse af

Unikke oplevelser til en værdi på 1.806.081 kr.

I forbindelse med gennemførelse af indsamlinger etableres kontakter til en lang række personer,

(sports- og musikstjerner, TV-kendisser, virksomhedsejere mv.) som ønsker at bidrage til at opfylde

fondens (indsamlingens) formål - støtte til syge børn mv.

Disse personer bidrager bla. ved afholdelse af koncerter, fester og øvrige shows, levering af

entrebilletter til biograf, sommerlande og sportsbegivenheder mv., levering af diverse materialer mv.,

hvorved der kan skabes Unikke oplevelser overfor de syge børn.

Disse bidrag leveres vederlagsfrit af de forskellige kunstnere, musikere mv. Som følge heraf

indgår værdien heraf ikke som en indtægt i indsamlingsregnskabet, og dermed heller ikke som

"anvendelse af overskud" på trods af , at disse Unikke oplevelser har stor værdi for de pågældende

børn.

Disse bidrag værdiansættes på baggrund af anslået markedsværdi til 1.806.081 kr. og består i

indsamlingsperioden blandt andet af:

- Gennemførelse af lukkede events i Zoo

- Gennemførelse af drive-in koncert

- Udlevering af "krea-kasser" til syge børn

- Gennemførelse af flyveture for syge børn i samarbejde med Sindal Flyveklub

- Gennemførelse af koncert for syge børn og deres familier i samarbejde med Knus Kræft

- Gennemførelse af koncert for syge børn og deres familier i samarbejde med Egetæpper

- Entrebilletter til børn og deres familier til Tivoli, GoBoat, Zoologisk Have, Tivoli, Djurs Sommerland,

Den Blå Planet, LegoHouse, Lalandia, cirkus, comedy-shows, fodboldkampe mv.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i over-

ensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelses §8, stk. 2.

Den 30. juni 2022

Henrik Lundorff, indsamlingsansvarlig Søren Bach, bestyrelsesformand

Niels Mikkelsen, næstformand
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Søren Rosendahl Bach
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-840517596236
IP: 83.88.xxx.xxx
2022-06-30 11:46:43 UTC

Henrik Lundorff
Underskriver
Serienummer: ed458fe1-ef8c-41b2-9725-bdf8b840830c
IP: 87.61.xxx.xxx
2022-06-30 12:12:00 UTC

Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen
Underskriver
Serienummer: ed629713-7792-4142-a6c4-a1ea6f35738b
IP: 93.163.xxx.xxx
2022-07-03 13:32:27 UTC
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