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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

Carsten Vraa-Jensen, formand

Lone Møller

Henriette Madsen

Niels Dieter Röck

Niels Nørgaard Pedersen

Astrid Krag

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Bestyrelsespåtegning

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

2015 for Børneulykkesfonden.

Årsregnskabet 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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2015.

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

omhandler.

Fonden 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 10. juni 2016

Bestyrelse

Carsten Vraa-Jensen Lone Møller Henriette Madsen
formand

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

Til bestyrelsen for Børneulykkesfonden

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Børneulykkesfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om
fonde og visse foreninger.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som besty-
relsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi-
sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning samt Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kul-
turministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj
grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder-
ne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter end-
videre vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der
understøtter, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2015 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
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Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet.

København, den 10. juni 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
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Bestyrelsesberetning

Aktivitet

Børneulykkesfonden har til formål at formidle forebyggende oplysninger og bidrage til forebyggende indsatser

i børnehøjde med henblik på at øge bevidstheden omkring børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulyk-

ker.

Fonden er stiftet af Codan Forsikring A/S (CVR-nr. 10 52 96 38) og H.C. Andersen Børnehospital, der er en

afdeling på OUH – Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus, på en stiftende samling afholdt den 10.

oktober 2008. Ved stiftelsen udgjorde fondens kapital 260 t.kr., som fonden havde modtaget fra Codan Fon-

den.

Årets resultat og uddeling

Fonden har i 2015 realiseret et overskud før uddelinger på 3.026 t.kr. (2014: 3.458 t.kr.). Årets overskud kan

især henføres til øgede indtægter fra projekter. Af overskuddet har fonden modtaget ej anvendte øremærkede

donationer på 411 t.kr., som overføres til anvendelse i 2016, jf. note 10.

Fonden har i 2015 i overensstemmelse med formålet uddelt 1.744 t.kr. (2014: 1.394 t.kr.).

Bestyrelsen foreslår, at af det overførte resultat anvendes 700 t.kr til indkøb af nye medlemspakker, oprettelse

af trafikklub og indkøb af refleksveste.

For regnskabsåret 2016 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.

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 2015

2015 2014
Note kr. kr.____ ___________ ___________

Indtægter

Donationer fra Børnenes Sikkerhedsklub 283.269 321.022

Donationer 1 3.228.813 4.250.529

Indtægter fra projekter 2 1.035.827 799.643

Tips- og lottomidler 3 344.490 291.804

Andre offentlige midler 4 993.332 1.110.000

Momskompensation 201.144 159.796

Andre indtægter 57.762 132.827

Renter og udbytte 5 6.082 6.206___________ ___________

Indtægter i alt 6.150.719 7.071.827___________ ___________

Markedsføring, informationsindsamling, administration mv.

Løn, pension m.m. 1.906.824 1.821.230

Konsulentomkostninger 65.018 14.750

Omkostninger til informationsindsamling og markedsføring 785.692 1.332.716

Forsikring (37.829) 106.187

Kontorhold og leasing 278.964 278.068

Regnskabsassistance 59.414 16.730

Revision og opstilling af årsrapport, opgørelse af skattepligtig
indkomst, mv. 46.125 43.938

Øvrige gebyrer mv. 20.679 0___________ ___________

Markedsføring, informationsindsamling, administration mv. i alt 3.124.887 3.613.619___________ ___________

Resultat før skat 3.025.832 3.458.208

Skat af årets resultat 0 0___________ ___________

Årets resultat 3.025.832 3.458.208___________ ______________________ ___________

der disponeres således:

Almennyttige uddelinger 6 1.744.429 1.394.607

Ej anvendte donationer overført til næste år 10 411.386 1.131.568

Henlæggelser til konkrete formål 11 700.000 700.000

Overført resultat 170.017 232.033___________ ___________

3.025.832 3.458.208___________ ___________
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Balance pr. 31. december 2015

2015 2014
Note kr. kr.____ ___________ ___________

Værdipapirer 7 242.989 250.439

Likvide beholdninger 261 261___________ ___________

Bundne aktiver 243.250 250.700___________ ___________

Tilgodehavender 184.733 566.066

Likvide beholdninger 6.925.610 6.392.534___________ ___________

Disponible aktiver 7.110.343 6.958.600___________ ___________

Aktiver 7.353.593 7.209.300___________ ______________________ ___________

Bunden egenkapital primo 250.700 253.227

Urealiseret kursregulering af bundne aktiver (7.450) (2.527)___________ ___________

Bunden kapital 243.250 250.700___________ ___________

Fri egenkapital pr. 1. januar 5.525.914 3.462.313

Ej anvendte øremærkede donationer 10 411.386 1.131.568

Henlæggelser til konkrete formål 11 700.000 700.000

Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering 170.017 232.033___________ ___________

Disponibel kapital 6.807.317 5.525.914___________ ___________

Fondskapital 7.050.567 5.776.614___________ ___________

Anden gæld 8 303.026 339.354

Modtagne driftstilskud og offentlige tilskud 9 0 1.093.332___________ ___________

Kortfristede gældsforpligtelser 303.026 1.432.686___________ ___________

Passiver 7.353.593 7.209.300___________ ______________________ ___________

Indsamling 12


