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Beretning
Fondens f o r m å l
Børnecancerfondens formål er at yde støtte t i l lægevidenskabelig og anden forskning, uddannelses- og
mødeaktiviteter, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende børnecancer samt at yde støtte til
foranstaltninger for cancersyge børn og deres pårørende.
Indkomne midler og anvendelse
Børnecancerfondens indkomne midler og disponeringen i 2012 sammenholdt med de to foregående år
kan belyses således:
Hovedtal seneste 3 år

2012
DKK

2011
DKK

2010

Beløb i tusinder
Modtagne gaver, arv og bidrag
Bidrag fra arrangementer og indsamlinger
Tips- og lottomidler til dækning af omkostninger
Afkast af fondens formue
Indkomne midler i alt

11.382
16.217
935
2.694
31.228

11.033
10.594
668
692
22.987

5.220
8.722
971
1.328
16.241

Indsamlede midler til uddelingsformål
Afkast af fondens formue (netto)
Resultat før sekretariatsomkostninger m.m.

22.663
2.694
25.357

18.257
692
18.949

10.574
1.328
11.902

747
2.243
-935
2.055

315
2.011
-668
1.658

470
1.598
-971
1.097

4,2

5,8

3,9

23.940

13.675

12.082

4.764

5.373

1.587

Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse
Sekretariatsomkostninger
Dækket af indkomne Tips- og Lottomidler
Indkomne midler anvendt til driftsformål
Sekretariatsomkostninger efter fradrag af Tips- og lottomidler i procent af indkomne midler i alt
Årets uddelinger / bevillinger

Hensat til senere uddeling

DKK

2012 har været et godt år for Børnecancerfonden. Det blev året, hvor vi kunne uddele det hidtil største beløb i fondens 18 årige levetid.
På trods af finanskrise og en lidt faldende tendens i samfundet til at støtte velgørenhed, lykkedes det i
2012 at indsamle 27,6 mio. kr. Dette kunne kun lade sig gøre, fordi der er mange, der yder en utrættelig og
uvurderlig indsats for børn med kræft og deres familier. Det indsamlede beløb kommer fra arv og donationer, og fra de mange flotte arrangementer der foregår over hele landet. Vi er meget taknemmelige for
støtten, hvad enten den bliver ydet i form af penge eller frivillig arbejdsindsats. Og der er hårdt brug for at
arbejdet fortsætter.
På trods af at vi i år kunne uddele 23,9 mio. kr., måtte vi sige nej til mange kvalificerede forskningsprojekter og andre initiativer, der var støtteværdige, idet der var ansøgninger for mere end 49 mio.kr.
Det er glædeligt, at behandlingsresultaterne stadig bliver bedre, men der er fremdeles børn, der dør af deres kræftsygdom, og der er stadig mange af de børn, der bliver helbredt for deres kræftsygdom, som har
alvorlige senfølger der belaster deres livskvalitet i ungdomsår og voksenliv. Derfor er det tvingende nødvendigt, at der fortsat indsamles midler til at støtte projekter, der kan knække koden for, hvorfor kræftsygdomme hos børn opstår, og hvordan sygdommene bedst behandles, så barnet helbredes og lider
mindst mulig overlast undervejs.

Beretning
Indenfor de sidste år har dansk forskning vedrørende børn med kræft løftet sig markant - ikke mindst i
kraft af de to 5 årige professorater som Børnecancerfonden fik etableret på Rigshospitalet (2007) og bidraget til på Skejby Universitetshospital (2009). Dette har betydet to stærke forskningsmiljøer, som forankrer Danmark solidt både i det nordiske og i det øvrige internationale samarbejde.
Alt sammen med det formål at forbedre vilkårene for børn og unge med kræftsygdomme.
Tak til alle der støtter

Børnecancerfonden.

Det er en glæde at se hvor mange mennesker, der yder en særlig indsats for børn med kræft og for deres
familier. Det er ikke muligt at takke alle bidragsydere enkeltvis, men alle skal vide, at hvert eneste bidrag
er meget værdsat.
Igen i 2012 var Team Rynkeby den absolut største sponsor. Det lykkedes cykelryttere, servicefolk og sponsorer at arrangere kreative arrangementer og cykle 14,3 mio. kr. ind til Børnecancerfonden. En rekordstor
donation, der udgør mere end halvdelen af fondens indkomst for 2012.
Kagens dag er ligeledes en tilbagevendende begivenhed, hvor bager- og konditormestre bager i tusindvis
af lækre kager og sender hele entreindtægten til Børnecancerfonden. Hard Rock Cafe inviterer unge med
kræft t i l arrangement i Caféen og har de sidste 3 år brugt marts måned til at samle ind til fonden.
Landet over foregår der en lang række aktiviteter ved sportsarrangementer i foreninger og klubber, og ved
indsamlinger på skoler, eksempelvis i forbindelse med idrætsdage. Mange små og store virksomheder
støtter trofast fonden, og alle disse tiltag sker kun, fordi der landet over er mange mennesker, der gerne
vil gøre en indsats, der rækker udover dem selv og deres nærmeste. Det kan vi ikke takke nok for.
2012 blev året hvor vi købte endnu et feriehus t i l glæde for de mange familier, der anvender dem samt
året, hvor informationsfolderne til familierne blev opdateret.
Nedenfor er anført andree eksempler på projekter og aktiviteter som har modtaget støtte fra Børnecancerfonden i 2012.
Forskningsprojekter :
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)

1,7 mio. kr. til professor, overlæge, dr. med. Marianne Juhler, Rigshospitalet til et nordisk studie
af cerebellar mutisme syndrom hos børn med svulster i lillehjernen. Cerebellar mutisme syndrom
er en sjælden men meget alvorlig tilstand med stumhed, lammelser, følelsesmæssige forstyrrelser
og balancebesvær hos børn der opereres for svulster i lillehjernen.
3 mio. kr. til cand. scient., ph. d. Jacob Nersting, Rigshospitalet til deltagelse i internationalt multicenterstudie, hvor der forskes i behandlingen med Thiopurin / Methotrexat med henblik på at
forbedre behandlingsresultaterne hos børn med akut lymfoblastær leukæmi.
1 mio. kr. til professor dr. med. Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet til projektet RESPECT - Rehabilitering herunder social e-og fysiske aktiviteter samt uddannelse af børn og unge med kræft.
1,176 mio. kr. til professor dr. med. Steffen Husby, H. C. Andersens børnehospital, til et projekt
der skal undersøge om råmælk kan forhindre behandlingsrelaterede komplikationer under kemoterapi.
1,3 mio. kr. til professor ph. d. Henrik Hasle, Skejby sygehus, til undersøgelse af nyre og mavetarm sygdomme som senfølger til behandlingen afkræft hos børn.
648.868 kr. t i l overlæge dr. med. Hanne Vibeke Marquart, Rigshospitalet til studie om nye prognostiske markører ved leukæmi hos børn.
676.550 kr. til overlæge, ph, d.. Thomas Frandsen, Rigshospitalet, til et forskningsprojekt om
Asparaginase associerede bivirkninger som betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse og forstyrrelser i fedtomsætningen.
541.822 kr. til overlæge dr. med. Klaus Gottlieb Muller, Rigshospitalet, til projektet behandlingsrelaterede komplikationer ved kemoterapi: betydningen af mikro-RNA.
1 mio. kr. t i l professor Claus Yding Andersen, Rigshospitalet til projekt, hvor man undersøger
mulighederne for at piger i kræftbehandling kan bevare deres fertilitet.
957.249 kr. til lektor, cand. Scient., ph. d. Lise Lotte Hansen, Biomedicinsk institut, Århus, til et
projekt om forbedret diagnose og behandling af børn og unge med knoglekræft.

Beretning
Eksempler p å støtte til ikke-videnskabelige f o r m å l
Efteruddannelse af personale beskæftiget ved de fire børnekræftafdelinger i Danmark
Støtte til udviklingsaktiviteter for sygeplejersker på børneonkologiske afdelinger.
Støtte til danske børnekræftlægers deltagelse i danske, nordiske og internationale møder om behandling
af børn med kræft.
Støtte til 13. tværfaglige børneonkologiske symposium
Direkte patientstøtte
Uddeling af 823.000 kr. fordelt på 165 legater til individuel patientstøtte.
Driftssponsorat t i l et værelse i Ronald McDonald Huset ved Rigshospitalet samt Trygfondens Familie hus
ved Skejby sygehus
Støtte til familierejser til Mallorca via La Vida
Støtte til unge med kræfts deltagelse i et Europædisk rekreationstilbud i Barretstown, Irland
Støtte til ophold i Børnehuset SIV for børn med kræft
Støtte til børnebog om at få kræft og komme på hospital
Støtte til oversættelse og bearbejdelse af en svensk bog "Handbok for skoian, når en elev får cancer"
Sociale aktiviteter
Udlån af Børnecancerfondens feriehuse i Blokhus og Dronningmølle til familier med børn med kræft
Landstræf for unge med kræft, lokale ungdomsture og ungdomsaftener
Weekend arrangementer for børn med kræft, deres søskende og forældre
Sommerfest, julefest og fastelavnsfest på børnekræftafdelingerne
Hospitalsklovne på børnekræftafdelingerne
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Børnecancerfonden.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger og vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige
tilpasninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og f i nansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
2012 og disponeringen af indsamlede midler.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke fondens
finansielle stilling.
København, den 29. maj 2013
Direktør
Marianne Benzc

(formand)
Karen Vittirjg- Åndeersen

Av

Morten Stadil
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Niels Clausen

/Helle Nissen
sekretariatschef

Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i B ø r n e c a n c e r f o n d e n

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Børnecancerfonden for regnskabsåret i . januar - 31. december 2012,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
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 vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. 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 risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om de af ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
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 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte
revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 29. maj 2013

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Børnecancerfonden for 2012 er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse
foreningers bestemmelser for ikke-erhvervsdrivende almenvelgørende fonde og vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. Den anvendte
regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om præsentation, indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indsamlede midler bestemt til uddeling på tildelingstidspunktet, mens
indsamlede midler, som ikke er bestemt til uddeling tilgår fondens grundkapital på tildelingstidspunktet.
Resultatopgørelsen opstilles således, at alle omkostninger til oplysningsarbejde om fonden, til hvervning
af bidragydere samt til opretholdelse af et sekretariat fratrækkes summen af indsamlede midler til uddelingsformål og afkastet af fondens formue/ør redegørelse om anvendelsen heraf til fondens formål.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Resultatopgørelsen
Gaver
Gaver indtægtsføres ved modtagelsen.
Tips- og Lottomidler
samt Bidrag fra
arrangementsindsamlinger
Tips- og Lottomidler samt Bidrag fra arrangementsindsamlinger indtægtsføres i det år, de vedrører.
Renteindtægter
Renteindtægter indtægtsføres med de i regnskabsåret optjente beløb.
Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse omfatter de i regnskabsåret afholdte omkostninger.
Sekretariatsomkostninger
Sekretariatsomkostninger omfatter de i regnskabsåret afholdte omkostninger til administration.
Bevilgede

uddelinger

Bevilgede uddelinger til Børnecancerfondens formål fragår i fondens disponible midler i bevillingsåret.
Hensættelser

til senere uddeling

Hensættelser til senere uddeling fragår ligeledes i fondens disponible midler i hensættelsesåret.
Skat
Fondens skattepligtige indkomst opgøres som det regnskabsmæssige resultat fratrukket uddelinger og reguleret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.
Fonden tilstræber at uddele hvert års indsamlede og uddelingsberettigede midler senest inden for en 5årig periode. Fonden forventer derfor ikke nogen skat til betaling.

Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til officiel børskursværdi på balancetidspunktet. Realiserede og
urealiserede værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.
Omkostninger
til
inventaranskaffelser
Omkostninger til inventaranskaffelser, som har en brugsværdi for fonden over en flerårig periode, afskrives over nytteperioden således:
Kontorinventar og computere

5 år

Sommerhuse
Sommerhuse er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af donationer modtaget til køb af sommerhusene. Scrapværdien af sommerhusene forventes at overstige den i balancen indregnede værdi med fradrag af donation, hvorefter der ikke afskrives herpå.
Skyldige
uddelinger
Skyldige uddelinger omfatter bevilgede, men endnu ikke udbetalte beløb.

Resultatopgørelse
Note

Modtagne bidrag og gaver
Bidrag fra arrangementer og indsamlinger
Indsamlede midler i alt

1

Henlagt til grundkapitalen
Indsamlede midler til uddelingsformål

2012
(kr.)

2011
(kr.)

11.382.227
16.217.481
27.599.708

11.033.346
10.593.651
21.626.997

-4.936.395
22.663.313

-3.369.850
18.257.147

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før sekretariatsomkostninger m.m

2
3

2.693.963
-59
25.357.217

1.747.167
-1.055.360
18.948.954

Sekretariatsomkostninger
Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse
Sundhedsministeriet - Tilskud fra Tips- og Lottomidler
Sekretariatsomkostninger m.m., netto

6
5
4

-2.243.273
-747.326
935.558
-2.055.041

-2.010.505
-315.216
667.700
-1.658.021

23.302.176

17.290.933

0

0

Årets resultat

23.302.176

17.290.933

Forslag til
resultatdisponering
Årets resultat
Hensættelse til uddeling fra tidligere år

23.302.176
5.372.720

17.290.993
1.586.774

Til rådighed for uddeling

28.674.896

18.877.707

Bevilget / uddelt i regnskabsåret
Tilbageført tidligere bevilget
Hensat til senere uddeling

23.939.629
-28.918
4.764.185

13.675.186
-170.199
5.372.720

Disponeret i alt

?8.674.896

18.877.707

Resultat før skat og uddelinger
Skat af årets resultat

7

Balance 31. december
Note
Aktiver
Værdipapirer
Danske Forvaltning, likvider
Mellemregning disponible aktiver
Bundne aktiver i alt
Sommerhuse, Blokhus og Dronningmølle
Kontormaskiner
Indeståender i pengeinstitutter
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Mellemregning bundne aktiver
Disponible aktiver i alt
Aktiver i alt

pWC

2012
(kr.)

2011
(kr.)

8

44.542.465
66.802
6.911.575
51.520.842

42.772.994
156.791
3.654.662
46.584.447

9
9

2.431.511
0
27.068.745
937.558
2.437
-6.911.575
23.528.676

166.611
0
18.406.658
667.700
3.534
-3.654.662
15.589.841

75.049.518

62.174.288

10

Balance 31. december
Note

2012
(kr.)

2011
(kr.)

10
11

51.520.842
0
51.520.842

46.584.447
0
46.584.447

12
12

0
4.764.185
4.764.185

5.372.720
0
5.372.720

Bankgæld
Anden gæld
Gæld til administrator
Skyldige omkostninger
Bevilgede, skyldige uddelinger
Gældsforpligtelser

0
54.169
0
104.000
18.606.322
18.764.491

19.407
52.220
0
109.531
10.035.963
10.217.121

Forpligtelser i alt

23.528.676

15.589.841

Passiver i alt

75.049.518

62.174.288

Passiver
Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital
Egenkapital i alt
Hensættelse 2011 til senere uddeling
Hensættelse 2012 til senere uddeling
Hensatte forpligtelser

Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v

pwc
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Noter

Note 1 - Bidrag fra arrangementer og indsamlinger
Indtægter
Sportscar Event (Vest + Øst)
Rynkeby Foods A/S
Team Ringe
Team Sydfyn - Paris
"Kagens dag"
Calligraphen salg julekort
Energi Nord Charity El
Nicolai Seebach - pladebidrag
Better Now Donationer
Brdr. Hjort - koncert
S.O.I.F. Håndbold - Triatlon løb
Donationer Tv-konkurrencer
Post Danmark frimærkesalg
Øvrige arrangementer og arrangementsudgifter, netto
Andre

2012
(kr.)

2011
(kr.)

0
14.300.000
172.388
185.000
239.055
58.550
594.360
250.000
204.377
131.048
126.255
125.000
0
-173.464
16.212.569

900.000
8.709.035
219.406
106.356
133.835
79.363
126.858
0
0
0
0
0
300.000
-12.501
10.562.352

4.912

31.299

16.217.481

10.593.651

24.907
0
989.575
1.669.547
9.934

16.119
29.412
1.331.088
370.548
0

2.693.963

1.747.167

59
0

0
-1.055.360

59

-1.055.360

49.219
106.982
168.831
34.960

15.150
21.179
95.126
11.348

-58.050
123.177
146.148
99.790
72.971
3.298

-42.700
82.168
82.168
91.703
42.567
-1.325

747.326

315.216

indsamlinger

Indsamlede bidrag via S M S / i n d s a m l i n g s m o n t r e r . . . .
Samlede bidrag fra arrangementsindsamlinger

Note 2 - Finansielle indtægter
Renter af likvide beholdninger
Renter af børsnoterede obligationer
Udbytte investeringsbeviser
Kursregulering af investering i værdipapirer 3 1 . december
Realiseret avance vedr. salg af investeringsbeviser

Note 3 - Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, banker
Realiseret tab vedrørende solgte værdipapirer

Note 4 - Sundhedsministeriet - Tilskud fra Tips- og Lottomidler
Tilskuddet er ydet til dækning af driften af fonden og anvendt i overensstemmelse hermed.

Note 5 - Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse
Tryk- og layoutomkostninger (Børnecancerfondens blad)
Info-foldere
Ungearrangementer
Konference og rejseudgifter
Drift sommerhuse:
Indbetalt af brugere
Driftsomkostninger, Blokhus 42 inkl. småanskaffelser
Driftsomkostninger, Blokhus 35 inkl. småanskaffelser
Driftsomkostninger, Dronningmølle inkl. småanskaffelser
Kørselsgodtgørelse ansatte
Kørselsgodtgørelse ulønnede hjælpere

pWC
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Note 6 - Sekretariatsomkostninger
Antal personer beskæftiget i sekretariatet

2012
(kr.)

2011
(kr.)

3

3

1.715.449
15.582
48.450

1.512.798
13.870
34.441

1.779.481

1.561.109

18.872
44.377
75.033
22.097
31.974
938
0
3.575
9.025
14.400
13.506
15.296
927
6.622
0
107.525
5.625
94.000
463.792

15.554
71.745
17.982
14.763
47.962
2.723
1.460
3.501
8.770
0
31.120
12.500
907
10.458
2.170
106.281
11.500
90.000
449.396

2.243.273

2.010.505

Personaleomkostninger
Løn til sekretariatet
Arbejdsgiverbidrag vedrørende løn
Personaleomkostninger
Kontorholdsomkostninger
Dataløn og bankgebyrer (inkl. PBS gebyrer)
Telefonomkostninger og Internet-abonnement
Porto
Kontorartikler og tryksager
It-omkostninger og hjemmeside, design, drift
Københavns Kommune affaldsudgift
Tinglysning
Forsikringspræmier
Repræsentation, gaver
Kontingent ISOBRO
Småanskaffelser m.v
Annonceomkostninger
Medielicens
Mødeomkostninger
Afskrivning på computere
Bogføringsmæssig assistance
Revision og regnskabsmæssig assistance, rest vedrørende forrige år
Revision og regnskabsmæssig assistance
Sekretariats- og indsamlingsomkostninger i alt

Note 7 - Skat
Fonden forventes ikke pålignet nogen sk;
ventes uddelt inden for en 5-årig periode.
Der er ikke betalt skat i regnskabsåret.

uddelingsberettigede midler for-

Værdipapirer
Danske Capital

(kr.)
Note 8 - Børsnoterede obligationer og investeringsforeningsandele
Anskaffelsessum 1. januar 2012
Tilgang
Afgang
Anskaffelsessum 3 1 . december 2012
Op- og nedskrivninger 1. januar 2012
Tilgang
Afgang
O p - o g nedskrivninger 3 1 . december 2012
Bogført værdi 3 1 . december 2012

pWC

42.402.446
2.342.429
-2.252.440
42.492.435
370.548
1.679.482
0
2.050.030
44.542.465
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Sommerhuse
Blokhus

Sommerhus
Dronningmølle
(kr.)

Kontormaskiner
(kr.)

2.458.050
-2.458.050
2.264.900
0
0
0
0
0
0
2.264.900

1.510.400
-1.403.714
0
0
90.363
-50.000
48.437
33.250
-62.125
166.611

74.247
0
0
-63.399
0
0
0
0
0
10.848

0
0
0
0

0
0
0
0

10.848
0
0
10.848

Bogført værdi 3 1 . december

2.264.900

166.611

0

Offentlig ejendomsværdi 1. oktober 2012

4.100.000

1.450.000

Note 9 - Sommerhuse
Anskaffelsessum 1. januar
Modtaget donation til køb af sommerhus
Tilgang
Afgang
Anskaffet udstyr og inventar tidligere år
Modtaget donation hertil
Ombygning af sommerhus i 2005
Ombygning af sommerhus i 2006
Modtagen donation til ombygning af sommerhus
Anskaffelsessum 3 1 . december 2012
Akkumulerede afskrivninger 1. januar
Tilbageførte afskrivninger skrottede aktiver
Årets afskrivninger
Akkumulerede afskrivninger 3 1 . december

2012
(kr.)

2011
(kr.)

Note 10 - Bunden egenkapital
Grundkapital:
Grundkapital ved regnskabsårets begyndelse
Tilgået grundkapitalen

46.584.447
4.936.395

43.214.597
3.369.850

Grundkapital ved regnskabsårets slutning

51.520.842

46.584.447

0
23.302.176
0
5.372.720
-23.939.629
28.918
-4.764.185

0
17.290.933
1.586.774
0
-13.675.186
170.199
-5.372.720

0

0

Note 11 - Disponibel egenkapital
Saldo 1. januar
Årets resultat
Overført andel af hensættelse fra 2010
Overført andel af hensættelse fra 2011
Årets uddelinger/bevillinger
Tilbageført, tidligere bevilget
Hensat til senere uddeling
Saldo 3 1 . december

31/12 2012
(kr.)
Note 12 - Hensatte forpligtelser
Hensat 2011 til senere uddeling
Anvendt til uddeling 2012
Hensat 2012 til senere uddeling

5.372.720
-5.372.720

0
4.764.185
4.764.185

Note 13 - Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.
Ingen
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