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Oplysninger om fonden 

Fond 

Børneulykkesfonden 

Gammel Kongevej 60 

1850 Frederiksberg C 

 

CVR-nr. 31 71 51 05 

Hjemstedskommune: Frederiksberg Kommune 

 

Bestyrelse 

Camilla Amstrup, formand 

Lone Møller  

Henriette Madsen 

Niels Dieter Röck 

Niels Nørgaard Pedersen 

Astrid Krag 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 

for Børneulykkesfonden.  

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle 

stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

ber 2016.  

 

Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler.  

 

Børneulykkesfonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører 

modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, 

at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler. 

 

København, den 2. juni 2017 

 

Bestyrelse 

 

 

Camilla Amstrup Lone Møller  Henriette Madsen 

formand 

 

 

Niels Dieter Röck Niels Nørgaard Pedersen Astrid Krag 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Børneulykkesfonden 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Børneulykkesfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om 

fonde og visse foreninger og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske 

og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

ber 2016 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 

1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kul-

turministeriet. 

 

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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen af modtagne offentlige mid-

ler udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 

administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder 

og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 

Vi er uafhængige af fonden 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 forpligtel-

ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 

egnet som grundlag for vores konklusion.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med lov om fonde og visse foreninger og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvi-

dere 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 fejlinformati-

on, 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 over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark 

samt bestemmelserne om revision i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og admini-

strative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 

når sådan findes. Fejlinformation 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 beslut-

ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af fondens 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 fondens 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 fonden 

ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, 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 bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-

trol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

god regnskabsskik. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 fejlin-

formation i ledelsesberetningen.  

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der vedrører anvendelsen af de modtagne tips- og lottomidler, der 

er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-

ningen af de modtagne tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med bestemmelserne om revision i 

bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Kulturministeriet 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 udvalg-

te emner, om de dispositioner, der vedrører modtagelsen af tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabs-

aflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de under-

søgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 

modtagne tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom.  

 

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

 

København, den 2. juni 2017 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Christian Dalmose Pedersen 

statsautoriseret revisor 
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Bestyrelsesberetning 

Aktivitet 

Endnu et spændende år er gået i Børneulykkesfonden med nye samarbejder, projekter og arrangementer. I 

2016 har Børneulykkesfonden haft et overordnet positiv resultat på 4.398 t.kr. (2015: 3.026 t.kr.). Det skyldes 

især tilskud fra offentlige midler som Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 

samt indsamlingsprojekter, som er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsnævnets retningslinjer BEK 

nr. 820 af 27.06.2014. På trods af mange nye opgaver, projekter og ansættelser har vi formået at holde vores 

administrationsomkostninger nede på 2,05 %.  

 

Den positive vækst kommer til udtryk i nye projekter og aktiviteter i Børneulykkesfonden i året, der er gået. I 

2016 kunne vi blandt andet sikre at mere end 7.000 børn i børnehaven og indskolingen lærte om førstehjælp 

med det nye læringsmateriale ”Førstehjælp i Børnehøjde”. 2016 blev også året, hvor vores populære motorik-

kampagne ”Hej skal vi lege? ” grundet stor efterspørgsel fik en lillebror – nemlig ”Hej skal vi tumle? ”. ”Hej 

skal vi tumle? ” er særligt udviklet til dagplejere og vuggestuer med et ønske om at give konkrete redskaber til 

mere bevægelse og sansemotorisk udvikling, og allerede det første år har omtrent 30.000 børn tumlet med.  

 

Og netop bevægelse og motorik er en grundsten i Børneulykkesfondens arbejde – jo bedre motorik, desto min-

dre er risikoen for alvorlige skader. Vi har derfor igen i år afholdt 25 Centimeter Maraton-løb rundt i hele 

Danmark. Her møder vi børn og forældre i øjenhøjde, og giver børn en god oplevelse med deres – sandsynlig-

vis – første maratonløb, der forhåbentlig kan give masser af løbelyst fremadrettet. Også voksne kunne løbe 

med i år, da vi afholdte vores første Bedsteræs, som er en del af kampagnen Aktive Generationer, der skal 

inspirere til en sund hverdag på tværs af generationer.  

 

Bevægelse er godt for alle børn – også dem, der af den ene eller anden årsag må bruge det meste af sin tid på et 

af landets hospitaler. Men for mange indlagte børn er tiden på hospitalet forbundet med stor inaktivitet og en-

somhed, som kan have store konsekvenser for deres sociale, psykiske og fysiske udvikling. Børneulykkesfon-

den har derfor i 2016 testet projektet Legeheltene, der skal sørge for mere leg og bevægelse for de ca. 60.000 

børn i alderen 0-14 år, der årligt indlægges i Danmark. 

 

For at Børneulykkesfonden fortsat kan udvikle nye projekter og initiativer, der kan hjælpe med at nedbringe 

antallet af børneulykker i Danmark, er indsamlingsaktiviteter vigtige. Vi ønsker derfor at fremhæve indsam-

lingsinitiativet Climb for Charity, der i 2016 blomstrede og oplevede stor interesse og støtte. Her besteg 17 

personer Mont Blanc som med flid og viljestyrke resulterede i et overskud på 283.181 kr. til Børneulykkesfon-

dens arbejde og projektet Legeheltene. I 2017 går turen til nye områder, nemlig Kilimanjaro i Afrika.  

 

Målet i alle de projekter, som Børneulykkesfonden søsætter og driver, er at forebygge de mange ulykker, som 

børn i Danmark årligt kommer ud for. Heldigvis går udviklingen den rigtige vej: fra 2009 til 2015 er antallet af 

skadestuebesøg som følge af en ulykke (0-17-årige) faldet fra 199.000 til omtrent 188.000 årligt. Samtidig er 

det årlige antal dødsulykker (0-14-årige) fra 2008 til 2014 faldet fra 29 til 10. Men der er stadig alt for mange 

børn, der hvert år kommer ud for en ulykke, som kunne være forebygget.  
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Bestyrelsesberetning 

Det betyder, at Børneulykkesfonden fortsat skal investere i projekter, der har til formål at forebygge børne-

ulykker gennem leg, læring og fysisk aktivitet.  Og vi skal gøre det endnu nemmere at finde den information, 

som forældre, lærere og pædagoger har brug for, så de kan sikre de bedste og tryggeste rammer for børnene at 

udvikle sig i.  

 

Tak til alle samarbejdspartnere, frivillige og bidragsydere for den støtte og opbakning, der er til Børneulykkes-

fonden. Vi glæder os til et spændende 2017! 

 

Årets resultat og uddeling 

Fonden har i 2016 realiseret et overskud før uddelinger på 4.398 t.kr. (2015: 3.026 t.kr.). Årets overskud kan 

især henføres til øgede indtægter fra offentlige midler. Af overskuddet har fonden modtaget ej anvendte øre-

mærkede donationer på 2.950 t.kr., som overføres til anvendelse i 2017, jf. note 9. 

 

Fonden har i 2016 i overensstemmelse med formålet uddelt 2.902 t.kr. (2015: 1.744 t.kr.). 

 

For regnskabsåret 2017 forventes ligeledes et overskud. 

 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster. 

 

Usædvanlige forhold 

Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af regnskabet. 
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Anvendt regnskabspraksis  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger 

og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 

for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed 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 be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Ikke øremærkede donationer, tilskud m.m. 

Beløbene indtægtsføres i den periode, de vedrører, og når der er erhvervet endeligt ret til beløbene. 

  

Øremærkede donationer og projektindtægter  

Beløbene indregnes i den periode, de vedrører, og når der er erhvervet endelig ret til beløbet. Ej anvendte mid-

ler overføres til næste år via resultatdisponeringen. 

 

Momskompensation 

Momskompensation vedrører delvis kompensation for betalt moms vedrørende sidste års momsbelagte om-

kostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Omkostninger 

Driftsomkostninger 

Driftsomkostninger omfatter omkostninger til fondens drift, og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, 

der vedrører regnskabsåret.  

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til personalet. 

 

Balance 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi 

(børskurs) på balancedagen. 

 

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursreguleringer føres over den bundne egenkapital. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af tab.  
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Resultatopgørelse for 2016 

  2016 2015 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Indtægter 

Donationer fra Børnenes Sikkerhedsklub  51.056 283.269 

Donationer 1 3.393.196 3.228.813 

Indtægter fra projekter 2 1.539.453 1.035.827 

Tips- og lottomidler 3 342.258 344.490 

Andre offentlige midler 4 2.998.000 993.332 

Momskompensation  167.167 201.144 

Andre indtægter  21.701 57.762 

Renter og udbytte 5 12.273 6.082  ___________ ___________ 

Indtægter i alt  8.525.104 6.150.719  ___________ ___________ 

 

Markedsføring, informationsindsamling, administration mv. 

Løn, pension m.m.  2.337.601 1.906.824 

Konsulentomkostninger  113.250 65.018 

Omkostninger til informationsindsamling og markedsføring  737.573 785.692 

Forsikring  64.884 (37.829) 

Kontorhold og leasing  258.670 230.819 

Rejser  550.086 48.145 

Regnskabsassistance  17.055 59.414 

Revision og opstilling af årsrapport, opgørelse af skattepligtig  

indkomst, mv.   48.125 46.125 

Øvrige gebyrer mv.  0 20.679  ___________ ___________ 

Markedsføring, informationsindsamling, administration mv. i alt   4.127.244 3.124.887  ___________ ___________ 

 

Resultat før skat  4.397.860 3.025.832 

 

Skat af årets resultat  0 0  ___________ ___________ 

Årets resultat  4.397.860 3.025.832  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

der disponeres således: 

Almennyttige uddelinger 6 2.902.362 1.744.429  

Ej anvendte donationer overført til næste år 9 2.950.032 411.386 

Henlæggelser til konkrete formål  0 700.000 

Overført resultat  (1.454.534) 170.017  ___________ ___________ 

  4.397.860 3.025.832  ___________ ___________ 
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Balance pr. 31. december 2016 

  2016 2015 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Værdipapirer 7 246.555 242.989 

Likvide beholdninger  261 261  ___________ ___________ 

Bundne aktiver  246.816 243.250  ___________ ___________ 

 

Tilgodehavender  279.215 184.733 

Likvide beholdninger  8.428.829 6.925.610  ___________ ___________ 

Disponible aktiver  8.708.044 7.110.343  ___________ ___________ 

  

Aktiver  8.954.860 7.353.593  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

 

Bunden egenkapital pr. 1. januar  243.250 250.700 

Urealiseret kursregulering af bundne aktiver  3.566 (7.450)   ___________ ___________ 

Bunden kapital  246.816   243.250   ___________ ___________ 

 

Disponibel egenkapital pr. 1. januar  6.807.317 5.525.914 

Ej anvendte øremærkede donationer 9 2.950.032 411.386 

Henlæggelser til konkrete formål  0 700.000 

Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering  (1.454.534) 170.017  ___________ ___________ 

Disponibel kapital  8.302.815 6.807.317  ___________ ___________ 

 

Fondskapital  8.549.631 7.050.567  ___________ ___________ 

 

Anden gæld 8 405.229  303.026  ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser   405.229 303.026  ___________ ___________ 

 

Passiver  8.954.860 7.353.593  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

Indsamling 10  

 

  


