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BESTYRELSENS ARSBERETNING

Forening®ns fomal:
Al formidle personlig kontakt og st®tte mellem familier med cancerramte barn.

Til stadighed. at forbedre de vilkar born mod cancer lever under i Danmark`

At styrke samarbejdet mellem foraeldre og per§onalegrupper tilknyttet
afdelinger. hvor der indlaegges be7rn med cancer.

At gennemfore arrangementer til glaBde og styrkelse for cancerramte b®m
og deres familie.

Den ®konomlske stillmg:
Egenkapltalen 6r steget ira 2.871.392 til 3.130.366.

Tilskucl fro Krifftens Bekaempelse her i 2018 udgjort goo.000
og i 2019 kr.  500.000.

Egenkapjtaien pr. 30. september 2020 forventeg a[ udg®re ca,
3.0 mio.  kr'

Ladel8ens pategning
Ledelsen har dags date behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret
1. oktober 2018 -30. september 2019,

Arsrapporten aflaBgges i overens§temmelse mod arsregnskabsloven ned
nadvendjge tjlpasnjnger. Endvjdere er arsrapporten aflagt under hensynfagen
til forenjngens vedtegter.

Det er Vore§ opfatteise, at arsregn§kabet giver et retvjsende billede af foren-
ingens aktiver, passiver og finansielle stllllng pr. 30. september 2019 saint af
re§ultatetafforeningensaktiviteterforregnskabsaret1.oktober2018-
30. september 2019.

Ar§rapportenlndstillestwgeneralforsam!ingensgodkendelse,

Bagsveerd, den 31. oktober 2019

.~.-_---
; ; - _ .FJ \ `  _ -

nnette Te§trup ITenrik Molbech-Kuskner             i
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mag Koch



DEN UAFHAENGIGE REVISORS PATEGNING PA
ARSREGNsrIABET

Til medlemmeme i Forenmgen Cancerramte Born

Konklusion
Vi har revideret arsregnskabet for Foreningen Cancerramte Bc}rn,  der om fatter
balance pr.  30. september 2019 og resultatopg¢relse og egenkapitalopg¢relse
for regnskabsaret 2018/2019 saint noter til regnskabet,  herunder anvendt
regnskabspraksis,

Det er vores opfattelse, at det medf¢lgende regnskab giver et retvisende billede
af foreningens finansielle stilling  pr.  30.  september 2019 saint af foreningens
finansielle resultat for aret,  der slutter pr. denne date i overensstemmelse med
arsregnskabsloven saint foreningens vedtaegter.

Grundlag for konklusionen
Vi har uclf¢rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder
om revision (ISA), Vores ansvar if®Ige dis§e standarder er neermere beskrevet
i erkleeringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet".  Vi er
uafha9ngige af foreningen i overensstemmelse med de etiske krav, der er
relevante for vores revision af regnskabet, og vi har opfyldt vores ¢vrige etiske
forpligtelser i henhold til disse krav.Vi  mener,  at det opnaede revisionsbevis er
tjlstraekkeligt og egnet tjl at danne grundlag for vores konklusion,

Besfyrel§ens ansvar for arsregnskabet
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven og foreningens vedta3gter,
og for sadan intern kontrol,  som  bestyrelsen fastlaegger n®dvendig for at kunne
udarbejde et regnskab, der er uden veesentlig fejlinformation,  uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere
foreningens evne til at fortsa9tte driften, at oplyse om forhold vedr®rende fortsat
drift,  hvor dette er relevant, saint at udarbejde regnskabet pa grundlag af
regnskabsprincippet om forfsat drift,  medmindre bestyrelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen,  indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gore dette.

Bestyrelsen er ansvarlig for at overvage foreningens regnskabsaflaeggelses-
Proces,

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mal er at opna h¢j grad af sikkerhed for, om regnskabet son helhed er
uden veesentlig fejlinformation,  uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
og afgive en revisorerklaering,  der om fatter vores konklusion.  Hgj grad af
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DEN  UAFH4NGIGE REVISORS PATEGNING  PA
ARSREGNSKABET (fortsat)

§ikkerhed er et h®jt niveau af §ikkerhed  men er ikke en garanti for, at en
revision,  der udf¢res i overensstemmelse med  ISA,  altid vil afdaekke vaesentlig
fejlinformation,  hvor sadan findes.  Fejlinformationer kan opsta som f®lge af
besvigelser eller fejl og  betragtes som vaesentlige,  hvis det med  rimelighed  kan
forventes,  at de enkeltvis eller tilsammen  har indflydelse pa de ¢konomiske
beslutninger,  som  brugere tra3ffer pa grundlag af regnskabet.

Som  led  i en  revision,  der udf¢res i overensstemmelse med  lsA,  ud¢ver vi faglig
vurdering og c>pretholder professionel skepsis under revisionen.  Herudover:

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

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,  udformer og  udf¢rer revisions-
handlinger som reaktion  pa disse risici og opnar revisionsbevis,  der er
tilstraekkeligt og  egnet til at danne grundlag  for vores  konklusion,  Risikoen  fcir

ikke at opdage veesentlig fejlinformation,  der skyldes besvigelser,  er h®jere end
ved veesentlig fejlinformation, der skyldes fejl,  idet besvigelser kan omfatte
sammensveergelser, dokumentfalsk, bevidst udeladelse, forkert praesentation
eller tilsideseettelser af intern  kontrol.

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

kunne udforme revjsionshandlinger, der er passende efter omsta3ndighederne,
men ikke for at kunne udtrykke en  konklusion om effektiviteten af foreningens
interne  kontroller.

-tager vi stilling til, om den  regnskabspraksis,  som er anvendt af bestyrelsen,

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

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

regnskabsprincippet om forfsat drift er passende, og om der pa grundlag af det
opnaede revisionsbevis er vaesentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
og forhold,  der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsaette
driften.  Hvis vi konkluderer,  at der er en vaesentlig  usikkerhed,  skal vi  i vores
erkleering gore opmeerksom  pa de tilknyttede oplysninger i regnskabet eller,
hvis sadanne tilknyttede oplysninger ikke er tilstra9kkelige,  modificere vores
konklusion.  Vores konklusion er baseret pa det revisionsbevis,  cler er opnaet
frem til datoen pa vores revisorerkla3ring.  Fremtjdige begivenhecler eller forhold
kan dog medfore, at foreningen ikke laengere kan fortseette driften.

-tager vi stjlling til den samlede praesentation.  struktur og  indhold af regnskabet,
herunder oplysningerne, og om regnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder pa en sadan made, at der gives et retvisende
billede  heraf.
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DEN UAFHA=NGIGE REVISORS PATEGNING  PA
ARSREGNSRABET (fortsat)

Vi kommunikerer blandt andre med  be§tyrelsen om det planlagte om fang og
den tidsmaessige  placering af revisionen og betydelige revisionsmeessige
observationer,  herunder eventuelle betydelige mangler i intern  kontrol,  som
vi jdentificerer under revisionen.

udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om arsregnskabet om fatter ikke ledelsesberetningen, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sjkkerhed om  ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision  af arsregnskabet er det vores ansvar at la9se
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje om ledelsesberetnjngen er
vaesentlig  inkonsistent med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved  revision
eller pa anden  made synes at indeholde va9sentlig fejlinformation.
Baseret pa det udf®rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen
er i overensstemmelse med arsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
vaesentlig fejlinformation  i ledelse§beretningen.

Farum, den  31.  oktober 2019

Fureso Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Radhustorvet 7, 1
3520 Farum
Cvr.nr. 27 96 99 33

Registreret revisor
lD mne7581
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Foreningen af Cancerramte B¢rn er aflagt i overensstemmelse med ars-
regnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med n¢dvendige
tilpasninger.

Anvendt regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar.

RESULTATOPG®RELSE

Indtaegt®r
Kontingenter mv.  indteegtsf®res i den  perjode,  kontingentbetalingen
mv.  daekker.
Tilskud fra offentlige instanser,  saint gaver indregne§ ved  indbetaling til foreningen.

Andre eksterno omkostninger
Andre eksterne omkostninger om fatter omkostninger til administration,
driftsmidler (herunder fritidshuse til  udlan til foreningens medlemmer)  og

andet.

Finansielle poster
Finansielle indta3gter og omkostninger indregnes i  resultatopg¢relsen  med de
bel¢b, der vedr¢rer regnskabsaret.  Finansjelle poster om fatter renteindtaBgter
og -omkostninger,  realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedr®rende veerdipapirer.

Skat
Foreningen har aktjviteter af almen velg¢rende karakter jf. vedteegterne og er
derfor fritaget for selvangivelsespligt af dem,

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris,  der sa3dvanligvis svarer til
nominel vaBrdi. Va9rdien  reduceres  med  nedskrivning til  imadegaelse af
forventet tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger inclregnes og  males til  nominel veerdi.

Gaeldsforpligtelser
Ga9ld er malt til amortiseret kostpris svarende til nominel veerdi.

SARLIGE FORHOLD

Anlaegsaktjver
lnventaranskaffelser og andre leengerevarende investeringer udgiftsf¢res i
anskaffelsesaret.
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RESULTATOPG®RELSE   1.10.2018 -30.09.2019

Note       2018/2019

kr.

2017/2018

kr.

Kontingenter mv.

Offentlige tilskud

Gavebel®b,  arv mv.

Indt@gter

Arrangementer in.v.

Familieweekender

Gebyrer in.v.

Kontorhold  in.v.

Personaleomkostninger

Revision og advokat

Porto

Resultat for renter og skat

Renteindtaegter mv.

Skat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Overf®rt til bundne midler
Overf¢rt tjl neeste ar

527.703,40

1.              501.103,08

2.360.981,74

3,389,788,22

2.349.111,22

423.780,51

4,243,25

283,682,18

49.752,48

20.750,00

27,00

258.441,58

532,44

0,00

258.974,02

0,00
258.974,02

326.758,23

381.063,87

2.057.769,60

2.765,591,70

2.792,001,25

442.880,23

6.162,98

297.401,48

0,00

15.000,00

145,00

-787,999,24

474,65

0,00

-787.524,59

-600.000,00
-187.524,59
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BALANCE 30.09.2019

AKTIVER

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender i alt

Obligationer

Vaerdipapirer i  alt

Likvjde  midler

Omsaetningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER

Geld

Egenkapital  pr.  01.10.2018

Konto for bandlagte midler

Overf®rt overskud

Egenkapital pr.  30.  09.  2019

Anden gaeld

Kortfristet gaeld  i alt

PASSIVER I ALT

Note       2018/2019

kr.

33,000,00

33.000,00

0,00

0,00

3.425.245,06

3.458.245,06

3.458,245,06

2.871.391,79

0,00

258.974,02

3.130.365,81

327.879,25

327.879,25

3.458.245,06

2017/2018

kr.

243.000,00

243,000,00

0,00

0,00

3.306.655,48

3.549,655,48

3,549.655,48

3.658.916,38

-600.000,00

-187.524,59

2.871.391,79

678.263,69

678.263,69

3.549.655,48
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NOTER

2018/2019

kr.

2017/2018

kr.
Note 1. Offentlige tilskud

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

Temaaftener for foraeldre

Bes¢gsaftener

Opfyldelse af dr¢mme

Skitur
I  alt tilskud fra aktivitetspuljen

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

I alt tilskud offentlige midler

Note 2. Skat

Skattepligtig  resulat

Skat af skattepligtig  indkomst
Rentetilleeg
Skat i alt

115.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
195.000,00

306.103,08

501,103,08

0,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
115.000,00

266.063,87

381.063,87

0,00

0,00
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