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Beretning
Fondens formal
formal er at yde
t i l laegevidenskabelig og anden forskning, uddannelses- og
oplysnings- og informationsvirksomhed
at yde stotte til
foranstaltninger for cancersyge born og deres
Indkomne midler og anvendelse
indkomne midler og disponeringen i 2013 sammenholdt med de to foregaende ar
kan belyses saledes:
Hovedtal seneste 3 ar

2013
DKK

DKK

DKK

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

26.454
18.961
1.040
1.341
47.796

16.217
935
2.694
31.228

668
692
22.987

midler til
Afkast af fondens formue (netto)
Resultat for sekretariatsomkostninger

24.939
1.341
26.280

22.663
2.694
25.357

18.257
692
18.949

Omkostninger til arrangementer, oplysning og
huse
Sekretariatsomkostninger
Dsekket af indkomne Tips- og Lottomidler
Indkomne midler anvendt til

746
2.820
-1.040
2.526

747
2.243
-935
2.055

315
2.011
-668
1.658

3,7

4,2

5,8

25.529

23.940

13.675

2.989

4.764

5.373

i tusinder

Sekretariatsomkostninger efter fradrag af Tips- og lottomidler i procent af indkomne midler i alt
Arets

/

Hensat til senere

2013 har
et godt ar for Bornecancerfonden. Det
i fondens 19 arige levetid.

aret, hvor vi

uddele det hidtil

be-

Bornecancerfonden har nu eksisteret i 19 ar, og det er med stor glaede, at vi kan konstatere, at vi i ar har
indsamlet og uddelt det hidtil storste
i fondens historie. Pa trods af, at fonden i ar kunne uddele mere end 25
kr.,
vi erkende, at vi igen i ar matte sige nej til mange kvalificerede
Der var i
2013
for knap 70 mio. kr.
Bornecancerfondens stotte til forskningen har pa
made haft indflydelse pa
chance for at
overleve en
Helbredelsesraten for born og unge med cancer er forbedret markant indenfor
de seneste artier og dansk
forskning star
i det internationale samarbejde og er
dende indenfor
Desvaerre er der fortsat en alvorlig skyggeside: 30 % af
far tilbagefald
forvaerring af deres
sygdom, og kraeft er fortsat den hyppigste medicinske dodsarsag hos born over 1 ar, sa der er fortsat en
vigtig
at

Beretning
Bornecancerfonden er
taknemmelig overfor alle de mennesker, der yder en
med at stotte sagen. Uden disse bidrag som store - var vi aldrig naet dertil, hvor vi er i dag. Det er en stor glaede for
os at
entusiasmen
hos Bornecancerfondens mange
og se hvordan nye initiativer tager form i
for, at alle born og unge med kraeft
overleve, og overleve til et godt
uden
ger.
Sekretariatet har forrygende travlt, og det er med stolthed, at vi kan konstatere, at vores administrationsomkostninger fortsat er
lave - i ar pa 3,7 %.
2013
ogsa aret, hvor Team Rynkeby slog sin egen rekord og formaede at indsamle 15,2 mio. kr. til
Bornecancerfonden.
hundereder cykelryttere, servicefolk og sponsorer har igen ydet en
indsats. Andre trofaste
er Team Ringe og Team Sydfyn Paris, som igen ar har givet en flot donation
til Bornecancerfonden.
I 2013 har vi
modtaget stotte fra:
•
Kagens dag rundt
i landet.
•
Roskilde festival - 556.970 kr.
Halvmaraton
som donerede mere end 300.000 kr.
•
EnergiNord har i forbindelse med
af forenings
med 630.393 kr. i 2013, et samarbejde
der nu har staet pa siden 2011.
•
SPAR butikkerne 327.606 kr. for flaskepant i deres automater, et samarbejde der
ter.
•
250.000 kr. doneret til Bornecancerfondens
fra
for erhvervsledere arrangeret af
Spencer Stuart.
•
Golf Rock - golfarrangement og koncert 200.000 kr.
•
Salg af Flemming Hertz bog
kr.
•
Betternow. Indsamlingsportal, hvor private bruger deres netvaerk til at
penge ind on-line.
https://www.betternow.org/
Det er desvaerre ikke muligt at fremhaeve og takke hver og en af vores sponsorer, men alle - bade trofaste
stotter, men ogsa nye samarbejdspartnere - skal vide, at deres indsats er yderst vaerdsat.
Vi er ligeledes meget taknemmelige for, at flere og flere vaelger at
stamente.

Bornecancerfonden i deres te-

Uddelinger
Bornecancerfonden har i 2013 uddelt 25.5
I 2013 har Bornecancerfondens bestyrelse
at etablere to professorater i klinisk
Professoraterne bliver opslaet ved
og Arhus Universitet i 2014. Formalet med professoraterne er
at styrke
yderligere, og
ogsa vaere i stand til at tiltraekke dygtige yngre forskere.
For andet ar i
har Bornecancerfondens bestyrelse valgt at stotte etableringen af et center pa Rigshospitalet, hvor man
og udvikler nye cancerlaegemidler til born, der har tilbagefald eller lider af
meget sjaeldne
Centeret er blevet til pa initiativ af alle landets
og er det
i Norden. Centeret samarbejder med andre europaeiske centre af
type. Centeret
dagligt
af overlaege Karsten
Igen i ar er en
raekke
projekter blevet tildelt stotte efter, at Bornecancerfondens videnskabelige udvalg har gennemgaet alle
og vurderet, hvilke projekter der
prioriteres.
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Beretning
Eksempler pa projekter der har faet stotte i 2013
1) 1.1 mio. kr. til professor Henrik
Arhus Universitetshospital i Skejby til
opsporing af tilbagefald hos born med akut myeloid leukaemi

Tidlig

2) 665.000 kr. til fysiker, Ph.d. Ilan Richter Vogelius, Radioklinikken, Rigshospitalet til en
der gar ud pa at benytte MR scanninger af hjernen for og efter behandling med straleterapi til born
med kraeft i hjernen til at fa detaljerede billeder af stralernes indflydelse pa det raske hjernevaev.
3) 600.000 kr. til professor, overlaege, dr. med,
Schmiegelow, Rigshospitalet til projektet RE- ved at inkludere social og fysiks aktivitet
undervisning af born og unge
med kraeft.
4) 600.000 kr. til overlaege, Ph.d., dr. med, Karsten
Rigshospitalet til Eksperimentel
handling - fase 1 og fase 2
af laegemidler pa born og unge med kraeft.
5)

kr. til Musikterapeut: Cand.mag. Ph.d., Ilan Sanfi til undersogelsen; Musikterapi til reduktion af kemorelaterede bivirkninger.

6) 547.821 kr. til overlaege Hanne Vibeke Marquart, Rigshospitalet til undersogelsen;
Optimering af Minimal Restsygdoms (MRD) monitorering samt nye prognostiske
ved akut
lymfoblastaer leukaemi hos born baseret pa: dys fungerende signalveje, der kan pavirke de
ske cellers vaekst og
samt undersogelse af immunsystemets tilstand under behandlingen.
7) 484.000 kr. til overlaege, dr. med, Henrik Schroder, Aarhus Universitetshospital i Skejby, til fortsat
drift af Dansk
8) 400.000 til overlaege, Ph. d. Thomas Frandsen, Rigshospitalet til en undersogelse vedrorende avaskuknoglenekrose; en alvorlig komplikation til behandling af born med Akut Lymfoblastaer Leukaemi.
(ALL).
9) 328.000 kr. til Cand.med., Ph.d. Birgitte
Arhus universitetshospital i Skejby, til et
projekt omhandlende Asparginase behandling og randomisering i NOPHO ALL-2008 behandlingsprotokol.
10) 300.000 kr. til sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.d. Helena Hansson, til undersogelsen; Hospitalsi eget
til born med kraeft.
11) 250.000 kr. til Cand.scient.san.publ,ph.d., Line Kenborg, Kraeftens Bekaempelse, til et nordisk studie,
hvis formal er at belyse risikoen for at udvikle neurologiske
efter endt kraeftbehandling.
Eksempler pa
•
Stotte til

til 0vrige formal
til de

afdelinger.

Efteruddannelse af personale beskaeftiget ved de fire

•

•

i Danmark

Stotte til udviklingsaktiviteter for sygeplejersker pa borneonkologiske afdelinger.
Stotte til danske
ling af born med kraeft.

deltagelse i danske, nordiske og internationale

behand-

Beretning
Direkte
Uddeling af 980.000 kr. fordelt pa 193 legater til individuel
Driftssponsorat til et
hus ved Skejby Sygehus.

i Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet samt Trygfondens Familie

Stotte til familierejser til Mallorca via La Vida.
Stotte til unge med
town, Irland.

deltagelse i et

Stotte til samtalebog til raske

rekreationstilbud for unge med kraeft i Barrets-

3-8 ar og deres familier.

Interaktiv film om born og foraeldre pa hospitalet.
Sociale aktiviteter
Udlan af Bornecancerfondens feriehuse i Blokhus og Dronningmolle til familier med born med kraeft.
for unge med kraeft, lokale ungdomsture og ungdomsaftener.
Weekend arrangementer for born med kraeft, deres soskende og foraeldre.
julefest og fastelavnsfest.
Hospitalsklovne i afdelingerne
Feriehuse
Vedligeholdelse af de tre feriehuse i 2013. Eksempelvis maling af ydrevaegge, anlaeggelse af sten rundt om
to af husene, nye
i det sorte hus i Blokhus,
af traeer,
af
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Bestyrelsen har dags dato aflagt arsregnskab for 2013 for Bornecancerfonden.
Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtaegterne samt
arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de
tilpasninger.
Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktivitefer for regnskabsaret 2013 og disponeringen af indsamlede midler.
indeholder

vores opfattelse en retvisende

for de forhold, beretnin-

gen omhandler.
Efter regnskabsarets
finansielle stilling.
Kobenhavn, den 28.

Marianne Benzon Nielsen

er der ikke indtruffet begivenheder, som vaesentlig vil kunne pavirke fondens

2014

Den uafhaengige revisors erklaeringer
Til bestyrelsen i Bornecancerfonden

Pategning pa arsregnskabet
Vi har revideret arsregnskabet for Bornecancerfonden for regnskabsaret januar - 31. december 2013,
der omfatter anvendt regnskabspraksis,
balance og noter. Arsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtaegterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de
tilpasninger.
Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtaegterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne konsom ledelsen anser
for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en
om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort
revisionen i overensstemmelse med
standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk
revisorlovgivning. Dette
at vi overholder etiske krav samt
og
revisionen for at
opna
grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation.
En revision omfatter
af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for
og oplysninger i
arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet
er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
af regnskabspraksis er passende, og om de af ledelsens
er rimelige samt en vurdering af den samlede praesentation af arsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtaegterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den udforte
revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet.
Kobenhavn, den 28.
2014
PricewaterhouseCoopers

Pedersen
statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Arsregnskabet for Bornecancerfonden for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og
visse foreningers bestemmelser for ikke-erhvervsdrivende
fonde og vedtaegterne samt
arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Den anvendte
regnskabspraksis er
i forhold til sidste ar.
om praesentation, indregning og maling
I resultatopgorelsen indregnes indsamlede midler bestemt til uddeling pa tildelingstidspunktet, mens
indsamlede midler, som ikke er bestemt til uddeling tilgar fondens grundkapital pa tildelingstidspunktet.
Resultatopgorelsen opstilles saledes, at alle omkostninger til oplysningsarbejde om fonden, til hvervning
af bidragydere samt til opretholdelse af et sekretariat
af indsamlede midler til uddelingsformal og afkastet af fondens
om anvendelsen heraf til fondens formal.
Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde fonden,
og aktivets vaerdi kan males palideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga fonden, og forpligtelsens
kan males palideligt.

Gaver
Gaver indtaegtsfores ved modtagelsen.
Tips- og Lottomidler samt Bidrag fra
arrangementsindsamlinger
Tips- og Lottomidler samt Bidrag fra arrangementsindsamlinger
i det ar, de
Renteindtsegter
Renteindtaegter indtaegtsfores med de i regnskabsaret optjente
Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse omfatter de i regnskabsaret afholdte omkostninger.
Sekretariatsomkostninger
Sekretariatsomkostninger omfatter de i regnskabsaret afholdte omkostninger til administration.
Bevilgede
Bevilgede uddelinger til Bornecancerfondens formal fragar i fondens disponible midler i bevillingsaret.
til senere uddeling
Hensaettelser til senere uddeling fragar ligeledes i fondens disponible midler i hensaettelsesaret.
Skat
Fondens skattepligtige indkomst
som det
fratrukket uddelinger og reguleret for
indtaegter og omkostninger.
Fonden tilstraeber at uddele hvert ars indsamlede og uddelingsberettigede midler senest inden for en 5arig periode. Fonden
derfor ikke nogen skat til betaling.

Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Vserdipapirer
vaerdipapirer vaerdiansaettes til officiel
urealiserede vaerdireguleringer indregnes i resultatopgorelsen.

pa balancetidspunktet. Realiserede og

Omkostninger til
inventaranskaffelser
Omkostninger til inventaranskaffelser, som har en brugsvaerdi for fonden over en flerarig periode, afskrives over nytteperioden saledes:
og computere

ar

Sommerhuse
Sommerhuse er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af donationer modtaget til
af sommerhusene. Scrapvaerdien af sommerhusene forventes at overstige den i balancen indregnede vaerdi med fradrag af donation,
der ikke afskrives herpa.
Skyldige
uddelinger
Skyldige uddelinger omfatter bevilgede, men endnu ikke udbetalte

J
9

9

\0

(kr.)
Modtagne bidrag og gaver
Bidrag fra arrangementer og indsamlinger
Indsamlede midler i alt

1

Henlagt til grundkapitalen
Indsamlede midler til
Finansielle
Finansielle omkostninger
Resultat for sekretariatsomkostninger m.m.

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

2
3

o
5
4

(kr.)

26.453.985
18.961.155
45.415.140

16.217.481
27.599.708

-20.475.822
24.939.318

-4.936.395
22.663.313

1.341.428
-503
26.280.243

2.693.963
-59
25.357.217

9

fi9D

9 9/19 9 7 9

-745.749
1.040.041
-2.525.870

-747.326
935.558
-2.055.041

23.754.373

23.302.176

0

0

23.754.373

176

23.754.373

23.302.176
5.372.720

Til radighed for uddeling

28.518.558

28.674.896

Bevilget / uddelt i regnskabsaret
Regulering tidligere bevilget
til senere uddeling

25.529.155
0
2.989.403

23.939.629
-28.918
4.764.185

Disponeret i alt

28.518.558

28.674.896

Resultat for skat og uddelinger
Skat af arets resultat
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Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Arets resultat
til uddeling fra

ar
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Balance 31. december
(kr.)

2012
(kr.)

Aktiver
8
Danske Forvaltning, likvider
Mellemregning disponible aktiver
Bundne aktiver i alt
Sommerhuse, Blokhus og Dronningmolle

9
9

44.696.339
77.858
27.222.467
71.996.664

44.542.465
66.802
51.520.842

Mellemregning bundne aktiver
Disponible aktiver i alt

2.791.087
30.208
56.341.217
36.000
2.437
-27.222.467
31.978.482

23.528.676

Aktiver i alt

103.975.146

75.049.518

Indestaender i pengeinstitutter
Andre

0
27.068.745
937.558
2.437
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Balance 31. december
Note

2013
(kr.)

2012
(kr.)

10
11

71.996.664
0
71.996.664

51.520.842
0
51.520.842

12
12

2.989.403
0
2.989.403

0
4.764.185
4.764.185

Anden
Skyldige omkostninger
Bevilgede, skyldige uddelinger
Gaeldsforpligtelser

350.214
80.000
28.558.865
28.989.079

104.000
18.606.322
18.764.491

Forpligtelser i alt

31.978.482

23.528.676

103.975.146

75.049.518

Passiver
egenkapital
Disponibel egenkapital
Egenkapital i alt
Hensaettelse
til senere uddeling
Hensaettelse 2012 til senere uddeling
Hensatte forpligtelser

Passiver i alt

Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.

pwc
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Noter

Note 1 - Bidrag fra arrangementer og indsamlinger
Indtaegter
Sportscar Event (Vest + 0 s t )
Team Rynkeby
Team Ringe
Team Sydfyn - Paris
"Kagens dag"
salg
Energi Nord Charity
Nicolai Seebach - pladebidrag
Better Now Donationer
Brdr. Hjort - koncert
S.O.I.F.
lob
Donationer TV-konkurrencer
I_0b4andre
Peking til Paris
Festival
Spar
Spencer Stuart
Golf Rock
ABC-dyr
0vrige arrangementer og
netto
Andre

2013
(kr.)

2012
(kr.)

650.000
15.200.000
202.000
90.025
92.954
52.496
630.393
0
365.041
0
0
5.000
327.606
117.517
556.970
308.002
277.800
200.000
100.000
-218.249
18.957.555

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

indsamlinger
3.600

4.912

18.961.155

16.217.481

44.741
1.131.756
163.808
1.123

24.907
989.575
1.669.547
9.934

1.341.428

2.693.963

503

59

427
44.888
258.411
0

49.219
106.982
168.831
34.960

-53.300
99.204
140.398
206.122
48.392
1.207

-58.050
123.177
146.148
99.790
72.971
3.298

745.749

747.326

Indsamlede bidrag via
bidrag fra arrangementsindsamlinger

Note 2 - Finansielle indtaegter
Renter af likvide
Udbytte investeringsbeviser
Kursregulering af investering i vasrdipapirer
december
Realiseret avance vedr. salg af investeringsbeviser

Note 3 - Finansielle omkostninger
banker

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

Note 5 - Omkostninger til arrangementer, opiysning og sommerhuse
(Bornecancerfondens blad)

Konference og rejseudgifter
Drift
sommerhuse:
Indbetalt af brugere
42
smaanskaffelser
Blokhus 35 inkl. smaanskaffelser
Driftsomkostninger, Dronningmolle inkl. smaanskaffelser
ansatte

Noter

Note 6 - Sekretariatsomkostninger
personer
i sekretariatet
Personaleomkostninger
til sekretariatet
Feriepenge
Arbejdsgiverbidrag vedrorende
Personaleomkostninger

og bankgebyrer (inkl. PBS gebyrer)
og
Porto
og tryksager
og
design, drift
affaldsudgift
Forsikringspraemier
gaver
Kontingent
Smaanskaffelser og kontorinventar
Ny hjemmeside

Afskrivning pa it-udstyr
assistance
Revision og
assistance

2013
(kr.)

2012
(kr.)

3

3

1.834.842
240.722
16.397
24.929

1.715.449
0
15.582
48.450
1.779.481

16.806
53.185
57.672
15.532
53.581
938
7.301
24.508
24.956
45.272
2.734
229.181
952
9.878
6.042
40.859

18.872
44.377
75.033
22.097
31.974
938
3.575
9.025
14.400

703.272
Sekretariats- og

i alt

15.296
0
927
6.622
0
107.525
99.625
463.792
2.243.273

Note 7 - Skat
Fonden forventes ikke palignet nogen skat af arets resultat, idet alle indsamlede og uddelingsberettigede midler forventes uddelt inden for en 5-arig periode.
Der er ikke betalt skat i regnskabsaret.

Vasrdipapirer
Danske Capital

(kr.)
Note 8 - Borsnoterede obiigationer og investeringsforeningsandele
januar 2013

Anskaffelsessum

december 2013

O p - o g nedskrivninger 1. januar
Tilgang
Afgang
Op- og nedskrivninger
december 2013
december

42.536.003
6.546.291
-6.142.901
42.939.393
2.006.461
163.808
1.756.946
44.696.339
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Note 9 - Sommerhuse
Anskaffelsessum
januar
Modtaget donation til
af sommerhus
Tilgang
Afgang
Anskaffet udstyr og inventar tidligere ar
Modtaget donation
Ombygning af sommerhus i 2005
Ombygning af sommerhus i 2006
Modtagen donation til ombygning af sommerhus
Anskaffelsessum
december
afskrivninger
januar
afskrivninger skrottede aktiver
Arets afskrivninger
Akkumulerede afskrivninger
vaerdi

december

december

Offentlig

1.

Sommerhuse
Blokhus

Sommerhus
Dronningmolle
(kr.)

4.722.950
-2.458.050
2b8.859
U
0
0
0
0
0
533

1.510.400
-1.403.714
90.717
0
90.363
-50.000
48.437
33.250

0
0
0
0

0
0
0
0

2.533.759

257.328

4.100.000

1.450.000

Inventar
(kr.)
10.848
0
36.250
0
0
0
0
0

257.328
10.848
-10.848
6.042
6.042

2013
(kr.)
Note 10 - Bunden egenkapital
Grundkapital:
Grundkapital ved regnskabsarets begyndelse
Tilgaet grundkapitalen
Grundkapital ved regnskabsarets slutning

- Disponibel egenkapital
1. januar
Arets resultat
af hensaettelse fra
Overtoil andel af hensaettelse fra
Arets uddelinger / bevillinger
tidligere bevilget
Hensat til senere uddeling

2012
(kr.)

c

C O

A

OOO

71.996.664

A

A

A

non

4.936.395
51.520.842

Note

Saldo

december

0
23.754.373
4.764.185
0
-25.529.155
0
-2.989.403

0
5.372.720
-23.939.629
28.918
-4.764.185

0

0

0

31/12 2013
(kr.)
Note
- Hensatte forpligtelser
Hensat 2012 til senere uddeling
Anvendt til uddeling 2013
Hensat
til senere uddeling

4.764.185
-4.764.185

0
2.989.403
2.989.403

Note 13

Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.

15

