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Ledelsesberetning

Indsamling
Dansk Børnefond er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8A og Ligningslovens §12 stk. 1-4.

Fondens indsamlinger foretages via opfordringer i medlemsblad, Facebook og hjemmeside
www.danskboernefond.dk

De indsamlede midler anvendes til fordel for humanitære projekter og fadderbidrag til børn i
Bangladesh, Gambia, Ghana, Sierra Leone, Bolivia og Chile.

Årets resultat kr. 105.464 overføres til næste år og anvendes i overensstemmelse med fondens
formål.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Dansk Børnefond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Børnefond for regnskabsåret 1. september 2018 - 31.
august 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
den finansielle stilling pr. 31. august 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. september 2018  - 31. august 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'.
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere fonden, 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 årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Erklæring om tilskudsmidler
Tilskud modtaget fra Kulturministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål, er
anvendt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 § 5 og § 6.

Faxe, den 16. september 2019

REVISIONSKONTORET I FAXE
CVR-nr. 16609331

Poul Johansson
Registreret revisor FSR
MNE-nr. mne2968

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets 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 usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Budgetforudsætninger

Indtægter:
I budgettet er indregnet kr. 2.330.000 fra gennemsnitlig 1022 fadderskaber. Månedlige bidrag udgør
kr. 190 eller kr. 2.280 årligt. Det samlede bidrag udgør kr. 2.318.000 inklusiv faddergaver til børn kr.
30.000 og fratrukket betalingsgebyr kr. 42.000.

Øvrige arv, gaver og tilskud fra Kulturstyrelsen til fri disposition er indregnet med kr. 160.000.

Bidrag til øremærkede formål er ikke budgetteret.

Uddelinger:
Forventede uddelinger af fadderskabsbidrag er fordelt på projekter og indregnet på grundlag af et
forventet antal fadderskaber på 1.101 børn samt 138 madbørn. Børn uden fadder dækkes ind af
fadderbidrag samt øvrige frie midler.

Der hensat kr. 300.000 til uddeling til særlige projekter. Det medfører at årets budgetterede resultat
bliver negativt.

Omkostninger:
Administration:
I budgettet er afsat omkostninger til rejser og tilsyn på kr. 60.000.

Personale:
Fondens aktiviteter varetages af frivillig ulønnet arbejdskraft.

Reklame og publikationer:
I budgettet er afsat omkostninger til markedsføring på kr. 63.000 til reklame samt trykning af blade.

Finansiering:
Indestående i Nordea forrentes med 0,0%. Indestående på særlige konti i Nordea forrentes med
0,0%.

Afkast af investeringsbeviser er medregnet med kr. 2,00 pr. stk.

Balancen:
Årets budgetterede resultat kr. -158.940 betyder at den frie kapital vil udgøre kr. 1.488.226.
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Budget
Note 2018/19 2017/18 2019/20

INDTÆGTER:
Fadderskabsbidrag 1. 2.322.694 2.367.716 2.318.000
Gaver fra private fonde og stiftelser mv. 16.700 31.161 20.000
Sponsorbidrag 0 40.869 0
Kulturstyrelsen 81.938 84.079 120.000
Arv og testamentariske gaver 1.085 1.660.062 0
Øremærkede gaver fra private fonde mv. 30.000 20.000 20.000

Indtægter i alt 2.452.417 4.203.887 2.478.000

OMKOSTNINGER: 2.
Administration 3. -69.424 -130.618 -146.000
Reklame og publicationer 4. -49.986 -58.407 -63.000

Omkostninger i alt -119.410 -189.025 -209.000

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 2.333.007 4.014.862 2.269.000

FINANSIERING:
Finansielle indtægter 5. 22.945 19.969 11.000
Finansielle omkostninger 6. -19.693 -13.570 0

Finansiering netto 3.252 6.399 11.000

RESULTAT FØR UDDELINGER 2.336.259 4.021.261 2.280.000

UDDELINGER:
Fadderskabsbidrag 7. -2.143.795 -2.229.281 -2.138.940
Øvrige bidrag 8. -87.000 -861.500 -300.000

Uddelinger i alt -2.230.795 -3.090.781 -2.438.940

ÅRETS RESULTAT 105.464 930.480 -158.940

Disponibel kapital primo 1.541.702 611.222 1.647.166
Årets resultat 105.464 930.480 -158.940

Til disposition 1.647.166 1.541.702 1.488.226

DER ER ANVENDT SÅLEDES:
Overført til næste år 1.647.166 1.541.702 1.488.226

Anvendt resultat i alt 1.647.166 1.541.702 1.488.226

Resultatopgørelse 1. september - 31. august
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Budget
Note 2018/19 2017/18 2019/20

AKTIVER:
BUNDNE AKTIVER:
Værdipapirer 9. 346.924 335.830 346.924

Bundne aktiver i alt 346.924 335.830 346.924

DISPONIBLE AKTIVER:
Værdipapirer 10. 447.638 445.287 447.638
Periodeafgrænsningsposter 384 0 384
Likvide beholdninger 11. 1.196.055 1.492.653 1.335.092

Disponible aktiver i alt 1.644.077 1.937.940 1.783.114

AKTIVER I ALT 1.991.001 2.273.770 2.130.038

PASSIVER:
BUNDEN KAPITAL:
Kapitalkonto, primo 320.717 325.962 331.811
Kursreguleringer 11.094 -5.244 0

Bunden kapital i alt 331.811 320.718 331.811

DISPONIBEL KAPITAL:
Kapitalkonto 1.647.166 1.541.702 1.488.226

Disponibel kapital i alt 1.647.166 1.541.702 1.488.226

GÆLDSFORPLIGTELSER:
Kortfristede gældsforpligtelser:
Uddelinger 1.645 1.350 0
Øremærkede tilskud 0 400.000 300.000
Anden gæld 12. 10.379 10.000 10.001

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.024 411.350 310.001

Gældsforpligtelser i alt 12.024 411.350 310.001

PASSIVER I ALT 1.991.001 2.273.770 2.130.038

Balance pr. 31. august
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Budget
2018/19 2017/18 2019/20

1. Fadderskabsbidrag
Fadderskabsbidrag Norge 89.512 78.920 90.000
Fadderskabsbidrag 2.239.764 2.295.051 2.240.000
Faddergaver til børn 35.700 37.675 30.000
Betalingsgebyr - Nets -42.282 -43.930 -42.000

2.322.694 2.367.716 2.318.000

2. OMKOSTNINGER:

3. Administration
Kontorartikler/tryksager 2.674 9.091 4.000
IT-omkostninger 18.492 10.126 15.000
Telefon og internet 7.471 12.006 15.000
Porto og gebyrer 24.347 34.656 30.000
Revision og regnskabassistance 10.000 10.000 10.000
Mødeomkostninger 159 981 2.000
Rejseomkostninger og tilsyn 0 39.792 60.000
Slutopgørelse forsikringer og AUB-bidrag 0 -477 0
Kørselsgodtgørelse 2.981 11.243 5.000
Andre omkostninger 3.300 3.200 5.000

69.424 130.618 146.000

4. Reklame og publicationer
Gaver og blomster 3.392 896 3.000
Annoncer og reklame 18.375 26.562 30.000
Publikationer 28.219 30.949 30.000

49.986 58.407 63.000

5. Finansielle indtægter
Renteindtægter 1.040 100 1.000
Udbytte aktier og investeringsbeviser 8.155 19.869 10.000
Kursregulering af obligationer 13.750 0 0

22.945 19.969 11.000

Noter

INDTÆGTER:
Fadderskabsbidrag 2.364.976 2.411.646 2.360.000
Øvrige indtægter 87.441 1.792.241 118.000
Finansieringsindtægter netto 3.252 6.399 11.000

Indtægter i alt 2.455.669 4.210.286 2.489.000

OMKOSTNINGER:
Administration 69.424 130.618 146.000
Reklame og publicationer 49.986 58.407 63.000

Omkostninger i alt 119.410 189.025 209.000

Administration i % af indtægter 4,9 4,5 8,4
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Noter

Budget
2018/19 2017/18 2019/20

6. Finansielle omkostninger
Renteudgifter 621 914 0
Kursregulering af aktier og investeringsbeviser 11.399 12.680 0
Kursregulering af valuta 7.673 -24 0

19.693 13.570 0

7. Fadderskabsbidrag
Frelsens Hær Sydamerika - DF 309.505 357.125 279.000
New Jeshwang Gambia - GA 259.555 288.425 271.860
Sotokoi Gambia - GAS 171.825 114.760 200.400
Hansen Road School, Ghana - AG 165.100 213.450 163.680
Skoler i Kumasi, Ghana - G 397.680 265.980 370.140
Skoler Tamale, Ghana - GT 116.650 131.275 113.460
Skoler i Sierre Leone - SL 451.895 613.610 438.960
Skoler i Bangladesh - BCSS 271.585 238.850 301.440
Diverse gavebidrag 0 5.806 0

2.143.795 2.229.281 2.138.940

8. Øvrige bidrag
Hensat til øremærkede formål -400.000 400.000 300.000
Sierra Leone 17.000 13.000 0
Bangladesh 138.000 164.500 0
Gambia 127.000 112.000 0
Sydamerika 0 10.000 0
Ghana 205.000 162.000 0

87.000 861.500 300.000

9. Værdipapirer
Nordea Invest Mellemlange Obl., 2.017 stk 346.924 335.830 346.924

346.924 335.830 346.924

10. Værdipapirer
Nordea, 419 stk. 17.638 29.037 17.638
Nordea Invest Mellemlange Obl., 2.500 stk 430.000 416.250 430.000

447.638 445.287 447.638

11. Likvide beholdninger
DNB Norge 85.415 3.836 5.415
Nordea, 2321 6020 005 252 2.965 5.743 2.964
Nordea, 2321 6025 615 083 6.110 15.395 6.111
Nordea, 2321 5903 553 911 1.101.565 1.467.679 1.320.602

1.196.055 1.492.653 1.335.092

12. Anden gæld
Skyldige omkostninger 10.379 10.000 10.001

10.379 10.000 10.001
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Anvendte regnskabsprincipper

Generelt:
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Indtægter:
Bidrag fra faddere og øvrige indtægter medregnes på det tidspunkt hvor de indgår til fonden og
dermed er endelige og konstaterede.

Uddelinger:
Fadderbidrag til børn og projekter og ekstraordinære bidrag udgiftsføres på det tidspunkt hvor
udbetaling finder sted, dog er opsatte uddelinger vedrørende regnskabsåret, som er udbetalt
umiddelbart efter regnskabsårets udløb medregnet og afsat som gæld. Øremærkede tilskud
hensættes til det givne formål.

Materielle anlægsaktiver:
Maskiner og inventar afskrives 100% i anskaffelsesåret.
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