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Ledelsesberetning 
I 2018 skabte SMILfonden endnu flere SMIL til de børn, unge og familier, som har allermest brug for det 
– familier med kronisk og alvorligt syge børn. 

I SMILfonden glæder vi os over, at vi for fjerde år i træk 

sætter rekord i antallet af arrangementer for familier 

med alvorligt syge børn. I 2018 afholdt vi vores første suc-

cesfulde sommercamp, og vi næsten tredoblede vores 

aktiviteter, som øger livskvaliteten i de familier, vi støtter.

Og visionen slutter langt fra her. Vi skal sprede endnu 

flere smil og nå ud til endnu flere familier, som har brug 

for netop smil, støtte og fællesskab i en hverdag præget 

af hospitalsbesøg og bekymringer.

I 2018 samlede SMILfonden donationer ind for mere end 

4,5 millioner kr. (2017: 1,5 millioner kr). Og det er netop 

takket være øgede donationer, at vi kan komme ud til så 

mange flere og øge aktivitetsniveauet så markant. For i 

SMILfonden sætter vi en ære i at bruge donationerne så 

optimalt som muligt. I vores værdigrundlag har vi spe-

cifikt ansvarlighed og troværdighed som nogle af nøg-

lerne i vores arbejde. Og naturligvis kombinerer vi disse 

værdier med omsorg, overskud, fællesskab og selvfølge-

lig smil. For alle med tilknytning til SMILfonden arbejder 

med hjertet – og hjernen.

Men der er desværre endnu flere børn, unge og familier, 

som har brug for støtte og brug for et fællesskab. Dem 

der har hårdt brug for pusterum i hverdagen, og der er 

mange flere familier, som SMILfonden gerne vil støtte. 

Sisse Fisker
Direktør og stifter

Simon Hesse Hoffmann
Formand

Derfor er vi ambitiøse i SMILfonden. Vi vil nå ud til end-

nu flere familier i 2019. Vi vil holde flere sommercamps. 

Vi vil skabe flere hospitalsfester og julemissioner. Vi vil 

med sociale arrangementer i hele landet sprede smil på 

tværs af diagnoser. Vi vil forkæle endnu flere forældre til 

kronisk og alvorligt syge børn. Vi har så mange drømme 

og visioner, og dem arbejder vi hårdt på at nå.

Konkurrencen om donationer og velgørenhedsmidler er 

hård. SMILfonden arbejder derfor målrettet mod mere 

synlighed for at kunne støtte endnu flere familier. Vores 

dygtige ansatte og mange fantastiske frivillige knokler 

dagligt for at sprede vores budskab og skabe opmærk-

somhed omkring vores mission. Vi vil sikre, at donati-

onsgivere bliver ordentligt og løbende informeret med 

opfølgning og rapportering. Det, mener vi, er essentielt 

for vores troværdighed.

Vi samarbejder med hospitalerne om at tilbyde vores ar-

rangementer til de familier, som ikke har store patient-

foreninger, der støtter dem. Vi arbejder på tværs af diag-

noser og giver fællesskab til børn med sjældne, usynlige 

og livstruende sygdomme. 

Der skal herfra lyde et helhjertet TAK og kæmpe smil 

til dem, som allerede er en del SMILfonden og som har 

støttet os tidligere, støttet os i 2018 og forhåbentlig vil 

forsætte støtten i 2019. Det er på grund af jer, at vi kan 

flytte SMILfonden til nye højder.

Vi fortsætter ufortrødent arbejdet, for der er brug for 

smil. Der er brug for en adspredelse i hverdagen, Der er 

brug for støtten, og vi har ambitioner – mange ambitio-

ner. Og de ambitioner skal føres ud i livet!

SMIL fra
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Kort fortalt
SMILfondens aktiviteter er rettet mod alvorligt og kronisk syge børn og unge i 
behandling på danske hospitaler. Vores fokus er på den store gruppe af børn, der 
ikke vinder kampen over deres sygdomme, men som har en hverdag, hvor sygdom 
og behandling fylder alt for meget. 

tioner er uundværlige i et godt liv. De giver styrke, glæde 

og håb, og det synes vi, at alle børn og familier fortjener. 

”Min søn har et helt andet venskab med de børn, han 

møder her. De accepterer hinanden på et helt andet 

plan, og de kan slappe af i deres egne følelser og med 

deres sygdom.” Maria Theodorou, mor til Dimitrios på 10 

år med kort tarms syndrom.

På tværs af diagnoser
Vi spreder smil på tværs af diagnoser. Og det giver rigtig 

god mening. Der findes nemlig flere tusinde børn med 

sjældne diagnoser eller med flere forskellige diagnoser, 

som ikke passer ind i en kasse med ret mange andre. 

De børn samler vi i SMILfonden, og vi giver dem gode 

oplevelser i en barsk hverdag. Vi ser, hvordan de føler sig 

som en del af en særligt fællesskab, hvor diagnoser bli-

ver glemt for en stund, hvor de ikke føler sig anderledes, 

og hvor alle får en pause fra sygdom. 

300
familier er tilknyttet SMILfonden

50
forskellige diagnoser

60
aktiviteter afholdt i 2018 

I 2018 kunne vi i SMILfonden glæde mere end 300 fami-

lier ved at invitere dem til sociale arrangementer både 

på og uden for hospitalet. Vi oplever meget stor taknem-

melig fra både syge børn, søskende og forældre, når vi 

møder dem til vores fester på hospitalerne eller til sjov 

og hygge rundt omkring i landet. Familierne fortæller 

om stor glæde ved at få fælles oplevelser, fordi de tit er 

splittet op på grund af indlæggelser. Og det at være en 

del af et særligt fællesskab på tværs af diagnoser er me-

get betydningsfuldt.

”De lysglimt SMILfonden giver, hjælper os nemmere 

igennem de mørke dage” – Sabina Kjemtrup, mor til Fe-

lix på 2 år med hjernesygdommen hydrocephalus.

Fokus på fællesskaber
Både børn og forældre, som mødes gennem SMILfon-

den, forstår hinanden på en helt anden måde, end ven-

ner og familie uden syge børn gør. De fællesskaber vil vi 

dyrke endnu mere de kommende år, fordi sociale rela-
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SMILfondens målgruppe

Overordnet 
Børn i behandling på danske  hospitaler

SMILfonden kort fortalt

•  Alvorligt og kronisk syge børn i fokus

•  Sprede smil og glæde

•  Pause fra sygdom

•  Fællesskaber på tværs af diagnoser

•  Rekreation og familietid

SMIL Vi spreder SMIL til børn og familier som 

kæmper med barske sygdomsforløb. Vi tror på, at 

et SMIL kan gøre en forskel. At et SMIL kan give en 

pause fra sygdom og ny energi

Fællesskab Ingen skal føle sig alene. Vi giver 

fællesskab. Mange familier med syge børn føler sig 

anderledes. Børnene står uden for fællesskabet i sko-

len. Nogle forældre må sige deres job op og passe 

deres børn på fuld tid. De føler sig isoleret. I SMIL-

fonden inkluderer vi familier i et værdifuldt netværk, 

hvor alle forstår hinanden

Omsorg Vi drager omsorg for både syge børn, 

raske søskende og forældre. Vi lytter til dem og deres 

behov og ser hele familien

Troværdighed Vi sætter en ære i vores arbejde. 

Vi optræder troværdigt i alle sammenhænge – i 

arbejdet med børn, forældre, samarbejdspartnere, 

frivillige og ansatte 

Overskud Alle vores aktiviteter bliver udført med 

overskud. Uanset om det er til fester på hospitalerne, 

sociale arrangementer, sommercamps eller rekreati-

on. Vi brænder for at gøre en forskel og sørger for, at 

de familier vi møder, går fra mødet med SMILfonden 

med ny energi

Ansvarlighed SMILfonden arbejder og optræ-

der altid ansvarligt med de ressourcer, vi får stillet til 

rådighed. Vi følger op og sikrer, at vi altid kan stå på 

mål for alt, hvad vi gør

SMILfondens værdier

250.000
gaver uddelt

53
frivillige i hele landet

I 2018 har vi haft børn med mere end 50 forskellige diag-

noser med til vores aktiviteter. Vi samarbejder med ho-

spitalerne om at tilbyde vores arrangementer til børn og 

familier, som ikke får lignende tilbud fra store patient-

foreninger. 

Aktiviteter for hele familien
I SMILfonden har vi fokus på hele familien. For når et 

barn er ramt af en kronisk og alvorlig sygdom, så ram-

mer det også forældre og raske søskende. Forældre 

med syge børn bliver oftere skilt, og ofte må den ene 

forældre trække sig fra arbejdsmarkedet for at passe det 

syge barn. Søskende føler sig oversete, og nogle udvikler 

angst. Alle lever konstant med frygten for, at det værste 

sker. At søster eller bror bliver mere syg eller dør.

Derfor er det vigtigt at samle hele familien og give alle 

en pause fra sygdom med gode oplevelser og ny energi. 

Netop derfor var vores sommercamp så stor en succes. 

Alle i familien fik en uforglemmelig oplevelse, og for flere 

familier var det deres første ferie sammen.

Sekundær 
Søskende og forældre 

til det syge barn

Primær 
Kronisk og alvorligt 

syge børn fra 0-18 år på 

tværs af diagnoser
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Året i billeder 

Nik og Jay og Rebekka

”Jeg kan slet ikke lade være med 
at smile – det har været sådan en 

god dag på hospitalet.”

Rebekka 12 år – morquio syndrom  
og 253 behandlinger på Rigshospitalet

2000
Julekalendere

På vores årlige julemission 
uddelte vi 2000 
julekalendere på  

20 børneafdelinger  
i hele landet

Tag med til

fest på hospitalet
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Tag med til

forældrehygge 

på Comwell

”En dag som i dag 
fylder min sygdom 

slet ikke noget” 

Sara 14 år – har været indlagt  
tre år på hospital

Hospitalsfest

Vores ambassadører hjælper med at 
sprede SMIL. Verdensmester i badminton 

Viktor Axelsen har både været med 
til fest på Rigshospitalet og Odense 

Universitetshospital: 

”Jeg møder børnene på hospitalet og 

ser, hvordan de kæmper med smerter og 

bekymringer. Der er brug for SMILfonden til 

at sprede SMIL, og jeg er meget stolt over at 

støtte det arbejde som ambassadør.”

Forældre er børns bedste medicin

Det er videnskabeligt bevist. Derfor holdt vi i år for første 
gang et arrangement for forældre uden børn for at forkæle 
dem og give dem ny energi. Vi inviterede 100 forældrepar 

med børn med livstruende sygdomme til koncert med 
Martin Brygmann, lækker middag og overnatning på 

Comwell Hotels. Klik på linket for at se en lille film. 

”Det har været fantastisk at være 
sammen med ligesindede. At kunne tale 
med nogen om, hvordan man håndterer 

at risikere at miste sit barn.” 

Andreas Melson, far til Ingeborg på 2 år  
med alvorlig tarmsygdom

Tag med til  photoshoot med
seje teenagere
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Eddie er en af Danmarks absolut sejeste drenge. Han er 

4 år og bor i Thyborøn med sin mor, far og 2 søskende. 

Eddie blev født med en misdannelse, hvor tarmene lå 

uden for maven. En misdannelse der var planlagt at ud-

bedre, så snart Eddie var født. Alt gik dog helt galt, og 

store dele af Eddies tarme endte med at dø. Det belaste-

de leveren, så Eddie i dag lever med en alvorlig leversyg-

”I SMILfonden møder vi familier, der ved hvad vi går 

igennem – som kender samme frygt, samme håb, 

samme bekymringer. Jeg er for evigt taknemmelig 

for SMILfonden, og det de gør for os og de andre børn, 

som normalt ikke får så meget fokus.”

Eddies mor, Dorthe

dom. Og som om det ikke er nok, så har Eddie på grund 

af tarmsygdommen problemer med at optage næring 

og vitaminer, og det har resulteret i, at hjernen er vokset 

til dobbelt størrelse og er skadet. 

Eddie har et meget anderledes liv end sine legekamme-

rater i børnehaven. Han får medicin 8 gange om dagen. 

Han får en meget speciel kost. Han bliver hurtigt udmat-

tet, fordi hans store mave belaster hans andre organer. 

Og han kan ikke helt følge med i det boglige og motori-

ske på grund af den vitaminmangel, han har haft.

Men Eddie er også SÅ meget mere end det. Han er en af 

de sejeste drenge, vi i SMILfonden nogensinde har mødt. 

Han er sød og mild og fræk og kær. Han har ikke kendt 

til andet, så han tager det hele som en naturlig del af 

hans liv. Han er ikke ked af at komme på hospitalet og 

lægger arm til alverdens blodprøver uden et eneste kny.

Eddie og hans familie var med på vores sommercamp, 

og hans mor Dorthe er meget taknemmelig.

Vores første 
sommercamp

Se med på

sommercamp
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Samarbejde med 
 hospitalerne i fokus

34
Hospitalevents

Hospitalspersonalet er SMILfondens vigtigste samar-

bejdspartner. Vi er dybt afhængige af, at læger, sygeple-

jersker og pædagoger hjælper os med at finde frem til 

de børn, som lider af alvorlige og kroniske sygdomme. Vi 

er meget taknemmelige over, at vi på børneafdelinger 

i hele landet bliver mødt med åbne arme. Personalet 

kan se, at den tid de investerer i samarbejdet med os 

får både børn, familier og afdelinger mange gange igen. 

Vores arrangementer øger livskvaliteten hos det enkelte 

barn og i familien, og det kan også mærkes, når børnene 

kommer på hospitalet. Vores fester på hospitalerne giver 

familierne en pause fra sygdom og positive associationer 

til et sted, som ellers mest er forbundet med smerte og 

ubehag.

“Forældre med kronisk syge børn 
har oftest meget lidt overskud til 

sig selv. Muligheden for at deltage i 
arrangementer som SMILfondens er 
derfor en kærkommen lejlighed for 
glædelige oplevelser i deres hårdt 

prøvede liv.”

Kaare Engell Lundstrøm, overlæge,  
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
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SMILfondens ambitioner og drømme  

SMILfonden oplever fantastisk fremgang. Det fortolker 

vi i SMILfonden som anerkendelse af vores arbejde og 

foreningens formål. Og vi er glade for hver en donation. 

For det betyder, at vi kan sprede endnu flere gode op-

levelser og give tilværelsen et lille smil for vores mange 

tilknyttede familier.

Men vores ambitioner slutter ikke her. Derfor drømmer 

vi om større og mere. Vi drømmer om at kunne give  

endnu flere familier pusterum fra en hård hverdag præ-

get af hospitalsbesøg og indlæggelser.

Derfor har vi i 2018 sat os nogle mål for fremtiden. Vi kal-

der den SMIL strategi og mål 2021. Det er et oplæg til 

vores aktiviteter, som går længere end et år frem.

Vores årlige tilbagevendende begivenheder ændrer vi 

ikke ved. For SMILfondens DNA er hospitalsfester, jule-

missioner, SMILcamps, forældrekoncerter og sociale ar-

rangementer. Men vi drømmer om at skabe endnu bed-

re rammer for SMILfamilierne. Derfor er SMIL strategi og 

mål 2021 en måde at skabe fokus på længere og større 

ambitioner. At skabe et kreativt værksted på Rigshospi-

talet. Etablering af et rekreativt SMILhus. Endnu flere 

SMILcamps osv. Det er det, vi drømmer om.

Fantastisk fremgang
Donationer til SMILfonden steg til DKK 4,55m i 2018 sva-

rende til en stigning på over 300 % (2017: DKK 1,49m). 

Det i sig selv er fantastisk. Og set i lyset af at vores fund-

raisingomkostninger kun stiger med 2 % relativt i for-

hold til samlede donationer, så er vi endnu mere stolte. 

Det er en anerkendelse af SMILfondens arbejde. 

Ansvarlighed
Vi gør alt, hvad vi kan, for at bruge disse fantastiske do-

nationer mest optimalt. Derfor er ansvarlighed også en 

af vores værdier. SMILfonden arbejder og optræder altid 

ansvarligt med de ressourcer, vi får stillet til rådighed. Vi 

følger op og sikrer, at vi altid kan stå på mål for alt, hvad 

vi gør.

For det giver os muligheder for udvikling. Udvikling så vi 

kommer endnu tættere på vores drømme og smil til de 

børn, unge og familier som har allermest brug for det – 

familier med kronisk og alvorligt syge børn. 

I SMILfonden arbejder vi med hjertet – og hjernen. Det 

betyder, at vi bruger donationer klogest muligt og til 

dem, hvor der er størst behov.

Flere donationer giver flere muligheder
Hver eneste donation gør en forskel for vores arbejde 

og muligheder. Derfor er antallet af SMILarrangemen-

ter også eksploderet det seneste år i takt med markant 

øgede donationer. Fra et enkelt arrangement i 2014 til 

60 arrangementer i 2018. Vi bruger donationerne med 

omtanke og vi sætter en ære i at nå så mange familier 

som muligt. 
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Resultater i 2018

1.200
Deltagere

1.200 deltagere har været med til 
SMILfondens aktiviteter i årets løb

300
Familier

300 familier på tværs af diagnoser  
er tilknyttet SMILfonden

3x
Aktiviteter

Næsten tre gange så mange 
aktiviteter som i fjor

60
Arrangementer

I løbet af året har vi afholdt  
60 arrangementer på og uden for 

hospitalerne

100
Forældrepar

Forældre til børn med livstruende sygdomme 
var på weekendophold med koncert med 

Martin Brygmann og MusikBeRiget

250.000
Gaver

En kvart million gaver har vi uddelt  
til vores 60 arrangementer
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Tak for støtten
De mange smil, som SMILfonden har spredt i 2018, 
er kun mulig, fordi så mange støtter op om vores 
arbejde. Tusind tak til virksomheder og fonde som 
bakker op om vores sociale indsats.

”Man kan mærke, at SMILfonden er en 
forening med sjæl og hjerte, og det er meget 
vigtigt for at have succes fremadrettet. I gør 

et stort stykke arbejde og gør en forskel for de 
ramte forældre. Respekt for det.” 

Jens Eghøj Nielsen, næstformand, Østifterne

Heinrich og Laurine Jessens 
Fond

Jonna og Henning 
Søndergaards Fond

Gudrun & Palle Mørchs 
Mindefond

Medarbejdernes Fond i Novo 
Gruppen

Civilingeniør H.C. Bechgaard 
og hustru Ella Mary 
Bechgaards Fond 

Olga og Esper Boels Fond

Tak til virksomheder Tak til fonde

H. Vangsted Invest ApS

Agger Holding

7N A/S

Plusbog

Elysium  
Begravelsesopsparing
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Direktør, Søren Steffensen:

SMILfondens arbejde er meget 
sympatisk og er med til at gøre vores 
verden bedre. Vi er stolte af at have 
støttet foreningen ved salg af Irma 

hjerter i vores butikker.  
SMILfondens projekter er så vigtige,  
at vi i Irma vil gøre vores bedste for  

at finde nye måder at støtte  
dette vigtige arbejde.

Salgsdirektør Henrik Hjorth:

Hos Comwell lever vi af at skabe 
tryghed. Det vil vi gerne give videre til 
de mange familier, som vi har så stor 

glæde af, når de besøger os. 
Når man ser billederne og læser 
kommentarerne fra de børn og 

forældre, der deltager, så giver vores 
samarbejde så meget mening. 

SMILfonden gør en  
stor forskel.

Direktør Christian Linde:

Cloetta har indgået et stærkt 
partnerskab med SMILfonden.

Tilsammen vil vi skabe glæde og gode 
oplevelser for alvorligt og kronisk 
syge børn samt deres familier, så 
SMILfonden kan nå ud til endnu  
flere familier, og det glæder vi  

os meget over.
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SMILfondens ledelse / bestyrelse 
SMILfonden består af et lille sekretariet med tre fuldtidsansatte og tre medarbejdere på deltid.  
Desuden støtter en frivillig bestyrelse vores forenings udvikling.  

I 2018 er vores aktivitetsniveau steget støt og med det 

også behovet for et par nye ansatte og for en stærk be-

styrelse. Det er vigtigt for os at sikre kvaliteten i vores 

mange arrangementer og at overholde regler i forbin-

delse med persondata og indsamling. 

Derfor besluttede bestyrelsen i november, at stifter og 

formand Sisse Fisker skulle indtræde som direktør og 

sætte fuld fokus på udviklingen af SMILfonden. For-

mandsposten i bestyrelsen gav hun videre til Simon 

Hesse Hoffmann, som har stor erfaring med bestyrelses-

arbejde og allerede har vist sig som en stor gevinst for 

foreningen.

Vores samarbejde med hospitalerne er meget vigtigt, og 

derfor er det også en enorm glæde, at leder af Rigsho-

spitalets Børne- og Unge klinik Charlotte Blix har sagt 

ja til træde ind i bestyrelsen. Hendes store erfaring bi-

drager i den grad til, at vi kan udvikle vores aktiviteter til 

glæde for endnu flere, der trænger til smil i en hverdag 

fyldt med sygdom og bekymringer. 

Sisse Fisker, 
Direktør og stifter

Camilla Stockholm 
Bjørkmann
Bestyrelsesmedlem

Simon Hesse Hoffmann
Bestyrelsesformand

Charlotte Blix
Bestyrelsesmedlem 

Gerd Maria May Hertz 
Næstformand

Louise Fredbo-Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Dorte Horsholt
Kasserer

Allan Feldt 
Bestyrelsesmedlem

SMILfondens ledelse og bestyrelse består af:

SMILfonden | 14 | Årsrapport 2018



En frivillig fortæller  
Uden frivillige i hele landet ville vi ikke kunne løfte den opgave, vi gør i dag. Mere 
end 50 frivillige bidrager til at få vores arrangementer ud til børn og familier i alle 
afkroge af Danmark. Vi har faste frivillige knyttet til landets 20 børneafdelinger, og 
det er en vigtig og stor ressource for os.

En af de frivillige Pernille Holck fra Horsens fortæller, 

hvorfor hun har valgt at bruge sin fritid på SMILfonden:  

1.  Hvorfor har du valgt du at arbejde 
frivilligt i SMILfonden?

Jeg har mange gange været iværksætter i diverse pri-

vate indsamlinger, fordi jeg brænder for at hjælpe folk i 

nød. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle arbejde i en orga-

nisation, men så kontaktede Sisse Fisker mig og fortalte 

om SMILfonden, og om jeg kunne hjælpe med en enkelt 

indsamling - og ja her 4 år efter er SMILfamilien noget af 

det vigtigste i mit liv. 

2.  Hvad giver det dig at være 
frivillig i foreningen? 

Mit arbejde i SMILfonden giver mig enomt meget. Det at 

kunne gøre noget for andre og se familierne der får en 

oplevelse sammen, som ikke handler om sygdom - det 

er unikt! 

Når tankerne lige kører tilbage gennem min tid i SMIL-

fonden, så er der så meget kærlighed at mærke fra fami-

lier, der går igennem en af de sværeste perioder i deres 

liv. At kunne få lov til at give dem et frirum er et privile-

gium, som jeg værdsætter meget ofte. 

3.  Hvordan oplever du betydningen 
af SMILfondens arbejde? 

Jeg oplever mange familier fortælle, at vores arrange-

menter gør, at deres børn nu tager med på sygehuset 

uden tvang, da de har en god oplevelse med sygehuset. 

Jeg har også mødt en far på hospitalet, der fortalte, at 

hans datter nok ikke klarede natten. Vi fik en god snak 

og efterfølgende fik jeg en mail fra ham, hvor han skrev, 

at han desværre mistede sin datter. Han ville gerne tak-

ke for, at jeg gav ham en lille pause fra sygdommen og 

havde vist overskud og talt med ham som et menneske 

og ikke en far, der gik gennem sit livs mareridt. 

Overstående er lige præcis det, der er så gennemgåen-

de for de familier, som vi møder. De oplever, at vi er der 

for dem og vi smider alt, hvad vi har i hænderne for at 

de får et minut, en time eller dage uden sygdommen i 

fokus.

Mine børn er ikke længere bange for at blive syge, for 

så kommer SMILfonden. Kan jeg bare give et sygt barn 

denne tanke om sygehuset, så er mit arbejde fuldendt. 
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Årsregnskab 2018
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktion har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for SMIL-

fonden.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for klasse A med de nødvendige tilpasninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-

eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt 

af resultatet af SMILfondens aktiviteter for regnskabsåret 2018.

SMILfonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dis-

positioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 

og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedu-

rer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 

af de modtagne offentlige midler herunder tips og lotto midler.  

SMILfondens indsamling er foretaget i henhold til tilladelser af foreningens 

indsamlinger og i overensstemmelse med indsamlingsloven. Indsamlingen 

er gennemført via hjemmeside, Facebook og sms. Vi anser det opstillede 

regnskab for indsamling til foreningens formål, der skal støtte foreningens 

arbejde fra 1. januar - 31. december 2018, for udarbejdet i overensstemmel-

se med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelsen nr. 

820 af 27. juni 2014 og indsamlingsloven. Se note 1. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende rede-

gørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Lyngby, den 19. Februar 2019 

Direktør

Sisse Fisker

Bestyrelse

Simon Hesse Hoffmann

(formand)

Charlotte Blix Gerd Maria May Hertz Allan Feldt 

Camilla Bjørkmann Louise Fredbo-Nielsen Dorte Horsholt 

   (kasserer)
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Den uafhængige revisors  
revisionspåtegning
Til bestyrelsen for SMILfonden

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for SMILfonden for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter an-

vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 

noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgø-

relse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen til 

landsdækkende frivillige sociale organisationer samt 

bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 

indsamlinger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi-

sende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af 

foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabs-

loven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362 af 26. 

april 2018 om ansøgningspuljen til landsdækkende fri-

villige sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 

820 af 27. juni 2014 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 bestemmelserne 

i bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgnings-

puljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer 

samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offent-

lige indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder 

og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 

afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi 

er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med 

internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske 

regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-

mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forplig-

telser i henhold til disse regler og krav. Det er vores op-

fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 

og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgø-

relse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen til 

landsdækkende frivillige sociale organisationer samt 

bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 

indsamlinger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 

interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-

on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvar-

lig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 

er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 

ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 

end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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 overens-

stemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, be-

kendtgørelse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspul-

jen til landsdækkende frivillige sociale organisationer 

samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offent-

lige indsamlinger, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-

mation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som 

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-

sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grund-

lag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-

se med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, bekendt-

gørelse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen 

til landsdækkende frivillige sociale organisationer samt 

bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige ind-

samlinger, foretager vi faglige vurderinger og oprethol-

der professionel skepsis under revisionen. 
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Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fej-

linformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revi-

sionshandlinger 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 fejlinformati-

on forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 

for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-

ger, der er passende efter omstændighederne, men 

ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-

teten af foreningens interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 

anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 

ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsen udarbejdelse af årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det op-

nåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe 

betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte drif-

ten. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker-

hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-

som 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 for-

hold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 

fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 

og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underlig-

gende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 

planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 

herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledel-

sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusi-

on med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 

vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse 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 ledelsesbe-

retningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgø-

relse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen til 

landsdækkende frivillige sociale organisationer samt 

bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 

indsamlinger.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 

at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 

god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinfor-

mation i ledelsesberetningen. 

København, den 19. marts 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24730
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Resultatopgørelse 

Kr.    2018 2017

Indtægter

Medlemsbidrag    102.200  107.000 

Donation Fonde    2.207.532  686.000 

Donation Erhverv    967.612  493.183 

Donation Private    515.157  146.961 

Offentlige tilskud    753.371  55.577 

Indtægter i alt     4.545.872  1.488.721 

Omkostninger

Arrangementer    2.578.950  1.062.897 

Fundraising    1.002.867  361.282 

Marketing    159.723  -   

Administration    341.597   160.878 

Omkostninger i alt     4.083.139   1.585.057 

   

Årets resultat overføres egenkapital    462.732   -96.336 

Indtægter 2018

Omkostninger 2018

 Medlemsbidrag (2 %)

 Donation Fonde (49 %)

 Donation Erhverv (21 %)

 Donation Private (11 %)

 Offentlige tilskud (17 %)

 Arrangementer (63 %)

 Fundraising (25 %)

 Marketing (4 %)

 Administration (8 %)
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Balance 

Kr.    2018 2017

AKTIVER

Edb anlæg    57.188  0 

Tilgodehavender   60.883  0 

Likvide beholdninger    1.823.575   424.066 

AKTVER IALT    1.941.646   424.066 

  

PASSIVER  

Egenkapital  

Egenkapital pr. 1. januar    396.566  492.902 

Årets resultat    462.732  -96.336 

Egenkapital pr. 31. december    859.298  396.566 

Periodiserede øremærkede tilskud    574.168  0 

Anden gæld   508.180  27.500 

Gældsforpligtelser i alt   1.082.348  27.500 

PASSIVER IALT    1.941.646   424.066 

   

Note

Note 1. Indsamlingsregnskab

Kr.    2018 2017

Indtægter

Indkomne bidrag   3.690.301 1.326.143

Administrationsomkostninger   0 0

Resultat   3.690.301 1.326.143

Overskudsgrad   100% 100%

Resultatet indgår i SMILfondens regnskab og er brugt til aktiviteter, der understøtter 

SMILfondens arbejde.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med ved-

tægternes krav, årsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af or-

ganisationens særlige forhold. Den anvendte regnskabs-

praksis uændret i forhold til seneste år. 

Resultatopgørelsen

Medlemsbidrag
Foreningens medlemskaber indtægten indregnes det 

er sandsynligt, at betalingen finder sted. I praksis ind-

tægtsføres først når indbetalingen har fundet sted. 

Private donationer
Foreningens indtægter omfatter donationer i form af bi-

drag fra enkeltpersoner. Indtægterne indregnes når og 

det er sandsynligt, at betalingen finder sted. Der er ikke 

knyttet særlige betingelser til indtægten. 

Fonde og virksomheder
Indtægter fra fonde og virksomheder indregnes, når 

indtægten kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at 

betalingen finder sted. 

Kampagneindtægter
Indtægter fra foreningens kampagner indregnes, når 

indtægten kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, 

at betalingen finder sted. I 2017 er alle bidrag først ind-

tægtsført når indbetalingen har fundet sted. 

Indtægter fra offentlige midler
Indtægter fra offentlige midler indregnes, når indtæg-

ten kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at beta-

lingen finder sted. 

Øremærkede projektindtægter
Indtægter i form af midler, hvor giver har betinget sig, 

at indtægten alene anvendes til et specifikt formål. Ind-

tægten kan både være fra offentlige puljer, fondsmidler 

samt fra private. Indtægter i form af midler, hvor giver 

har betinget sig, at anvendelsen af midlerne skal opfylde 

nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes i resultatop-

gørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. Beløb, der 

er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes som 

en forpligtelse i balancen.

Omkostninger
Omkostninger omfatter afholdte omkostninger til gen-

nemførelse af regnskabsårets formålsbestemte aktivite-

ter m.v.

Driftsmidler m.m.
Driftsmidler, inventar og IT anskaffet i regnskabsåret er 

udgiftsført.

Anlægsomkostninger
I 2018 har SMILfonden opført et nyt anlægssystem i 

regnskabet der er et webbaserede CRM-system (on-

line database) der samler, bearbejder og deler viden, 

på medlemmer/donorer/kontakter som bruges til at 

administrere kommunikationen med kontakter gen-

nem blandt andet nyhedsbreve, personlige e-mails eller 

SMS’er men også sikre et samlet vidensbank om SMIL-

fondens familier, deres behov, ønsker, særlige oplysnin-

ger om sygdomme, muligheder for deltagelse i forskelli-

ge events, og det samme for den sygdomsramte familie. 

Anlægget er købt til kostpris og afskrives over tre år.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger 

vedrørende likvide beholdninger. 

Balancen

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af bankindestående.

Egenkapital
Egenkapital består af overførte regnskabsmæssige re-

sultater fra tidligere år.
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