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Foreningsoplysninger
Forening
Børne Hjernecancer Foreningen
Kaktusvej 60
2300 København S

Hjemstedskommune:

København

CVR-nummer:

35202102

Regnskabsperiode:

1. januar - 31. december 2016

Bestyrelse
Anette Overby, formand
David Overby
Anna Riis Hedegaard
Nick Langschwager
Søren Stig
Casper Lykke Pedersen
Palle Nordahl

Pengeinstitut
Nordea

Revisor
Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2016 for Børne Hjernecancer Foreningen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægternes krav samt god regnskabsskik og er tilpasset

foreningens art.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december i016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten

anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København,28.februar2017

Bestyrelsen:

_./IA/
David�!fb/

'

Palle Nordahl

Dansk
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Børne Hjernecancer Foreningen

Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Børne Hjernecancer Foreningen regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med god regnskabsskik.
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 foreningen 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 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 god regnskabsskik. 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 foreningens 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 bestyrelsen 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 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. 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 beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæringer
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.



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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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.

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Foreningen er en non-profit sygdomsbekæmpende forening med velgørende formål.
Foreningens hovedaktivitet er indsamling af midler til medicinsk forskning indenfor hjernekræft hos børn.
Endvidere kan der ydes støtte, så nye lovende behandlingsformer for ellers uhelbredelig hjernekræft kan
tilbydes børn i Danmark, samt yde støtte til forskning i bedre behandlingsmuligheder (med så få følgevirkninger
som muligt) for børn med hjernekræft. Herudover kan foreningen bruge midler til kampagner og informationsmateriale til generelt at oplyse om foreningen og foreningens arbejde.
Foreningen er godkendt af SKAT efter Ligningslovens §§ 8A og 12, stk.3.
Væsentlige begivenheder i regnskabsåret
Regnskabsåret er foreningens tredje, og der er ikke i regnskabsåret uddelt midler til foreningens formål.
Foreningen har fortsat sine driftsaktiviteter i overensstemmelse med formålet. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
Årets aktivitetsomfang anses for tilfredsstillende.
Der henvises i øvrigt til formandens beretning, som fremlægges på generalforsamlingen.
Det regnskabsmæssige resultat
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter 31. december 2016 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle
stilling.
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Note

2016

2015

DKK

DKK

Medlemsbidrag, donationer og gaver

314.110

498.649

Sponsorater

370.000

352.000

Bidrag i forbindelse med arrangementer

1.415.500

1.102.000

Indsamlede midler i alt

2.099.610

1.952.649

Omkostninger til fundraising

-1.047.774

-1.073.948

Administrationsomkostninger

-13.208

-5.371

Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet (udlodningsmidler)

185.583

0

1.224.211

873.330

0

0

1.224.211

873.330

0

0

Årets hensættelse til senere uddelinger

1.224.211

873.330

Resultatdisponering i alt

1.224.211

873.330

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december

1

2

Resultat før uddelinger
Årets uddelinger
Hensat til senere udlodning

Forslag til resultatdisponering:
Anvendt af tidligere hensættelser
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Note

2016

2015

DKK

DKK

185.583

10.000

0

25.000

185.583

35.000

Likvide beholdninger

2.106.184

1.022.556

Omsætningsaktiver i alt

2.291.767

1.057.556

Aktiver i alt

2.291.767

1.057.556

Balance
Aktiver pr. 31. december

3

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

4
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Note

2016

2015

DKK

DKK

Kapitalkonto

2.281.767

1.057.556

Egenkapital

2.281.767

1.057.556

Skyldige omkostninger

10.000

0

Kortfristede gældsforpligtelser

10.000

0

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

10.000

0

2.291.767

1.057.556

Balance
Passiver pr. 31. december

5

6

Passiver i alt

7

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v.
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2016

2015

DKK

DKK

Kontingenter

108.000

87.750

Donationer, legater og gaver

206.110

410.899

Medlemsbidrag, donationer og gaver i alt

314.110

498.649

Revision

10.000

0

Gebyrer

300

2.297

Indsamlingsnævnet

1.000

1.000

WEB-omkostninger

1.908

574

0

1.500

13.208

5.371

0

10.000

Tilgodehavende tilskud (Udlodningsmidler)

185.583

0

Andre tilgodehavender i alt

185.583

10.000

Nordea 0726 769 311

2.106.184

1.022.556

Likvide beholdninger i alt

2.106.184

1.022.556

Kapitalkonto, primo
Årets resultat

1.057.556
1.224.211

184.226
873.330

Kapitalkonto i alt

2.281.766

1.057.556

Revisor

10.000

0

Skyldige omkostninger i alt

10.000

0

Noter

1

2

Medlemsbidrag, donationer og gaver

Administrationsomkostninger

Tab på tilgodehavender
Administrationsomkostninger i alt

3

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende sponsorater

4

5

6

Likvide beholdninger

Kapitalkonto

Skyldige omkostninger
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Noter

7

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v.
Ingen.
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2016

2015

DKK

DKK
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år:
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Medlemsbidrag, donationer og tilskud
Arv og testamentariske gaver indtægtsføres, når beløbet modtages.
Medlemsbidrag, bidrag fra fonde, samt erhverv, gaver og tilskud indtægtsføres på realisationstidspunktet.
Modtagne tilskud til konkrete forskningsprojekter indtægtsføres i takt med at tilskuddene anvendes.
Driftstilskud medregnes, når der er givet endelig tilsagn om tildelingen, og indregnes i resultatopgørelsen med
det beløb der vedrører regnskabsåret.
Resultatet af indsamlinger
Resultatet af indsamlinger indtægtsføres, når de endelige indsamlingsresultater foreligger.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til administration m.m.
Kapitalindtægter
Kapitalindtægter omfatter renteindtægter og –omkostninger. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

13

Børne Hjernecancer Foreningen

Anvendt regnskabspraksis
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Likvide beholdninger
Omfatter indestående i pengeinstitut på anfordring.
Gældsforpligtigelser
Gældsforpligtigelser indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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