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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2019 for SMILfonden.

Direktør

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A med de nødvendige tilpasninger.
Sisse Fisker
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019
samt af resultatet af SMILfondens aktiviteter for regnskabsåret 2019.
Bestyrelse
SMILfonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 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 offentlige midler herunder tips- og
lottomidler.
SMILfondens indsamling er foretaget i henhold til tilladelser af fore
ningens indsamlinger og i overensstemmelse med indsamlingsloven.
Indsamlingen er gennemført via hjemmeside, Facebook og sms. Vi
anser det opstillede regnskab for indsamling til foreningens formål,
der skal støtte foreningens arbejde fra 1. januar – 31. december 2019 for
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven. Se note 2.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende
redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Simon Hesse Hoffmann
(formand)

Gerd Maria May Hertz
(næstformand)

Dorte Horsholt
(kasserer)

Michael Løve

Niels Kornerup

Louise Fredbo

Allan Feldt

Charlotte Blix

Lyngby, den 16. april 2020

SMILfonden | 3 | Årsregnskab 2019

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til bestyrelsen for SMILfonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for SMILfonden for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter anvendt
regnskabspraksis,
resultatopgørelse,
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende
frivillige sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2019 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362
af 26. april 2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

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 bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362
af 26. april 2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. 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 årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2019 om

ansøgningspuljen til landsdækkende
frivillige sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om offentlige indsamlinger. 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
ledelsen 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
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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, bekendtgørelse nr. 362 af 26. april
2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer
samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger,
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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige
sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offentlige indsamlinger, 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.

mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet,
er rimelige.
•

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 regnskabs-

Konkluderer vi, om ledelsen 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 bl.a. 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 ledelsesberetning
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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Vores ansvar er derudover at overveje,
om ledelsesberetningen indeholder
krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende
frivillige sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om offentlige indsamlinger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er
i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse
med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 16. april 2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730

Ledelsesberetning
I SMILfonden har vi i 2019 indsamlet 7,8
millioner kroner (2018: 4,5 millioner kroner). Det er en fremgang, vi er meget
stolte over, og som primært skyldes et
offentligt tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1,5 millioner kroner via
finansloven samt øget støtte fra fonde og
virksomheder.

Flere midler giver flere smil
Den økonomiske fremgang for SMILfonden gør det muligt at tilbyde endnu flere aktiviteter for alvorligt og kronisk syge
børn i Danmark. I 2019 har vi afholdt 90
sociale arrangementer på og uden for
børneafdelinger i hele landet, hvilket er
30 mere end i 2018. Vi har haft hospitalsfester, sommercamps og netværksture
for at give familierne en vigtig pause fra
sygdom og for at skabe grobund for nye
fællesskaber og at give familierne øget
livskvalitet. Vi har tilbudt aktiviteterne
til 450 familier, som nu fast er tilknyttet
SMILfonden (2018: 300 familier). Derudover har vi haft kontakt med mange
indlagte børn, som vi har kunnet glæde
med besøg og events på hospitalerne.

det kan kun lade sig gøre gennem tæt
samarbejde med personalet på landets
hospitaler. Med deres hjælp finder vi de
familier, der trænger allermest. Personalet på børneafdelingerne er dagligt
i kontakt med syge børn og unge og
mange gør en ekstraordinær indsats for
dem. Derfor besluttede vi os for at stifte
en pris, hvor vi årligt hylder personalet og
kårer ”Årets SMIL. En pris, hvor SMILfondens børn og familier indstiller en person
i sundhedsvæsenet, som er særligt vigtig
for dem. Prisen gik til sygeplejerske Maria
Simmelkjær fra Rigshospitalet, som blev
fejret med en festlig prisfest i forhallen.

SMILfondens udvikling i indtægter
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Arrangementer

Medarbejdere med fokus på
visitation og sikkerhed
Antallet af ansatte i SMILfonden er steget i 2019, da vi blandt andet har forbedret vores visitation og ansat to projektmedarbejdere til at styrke samarbejdet
med hospitalerne. Vi har desuden brugt
ressourcer på at styrke vores økonomistyring, IT og sikkerhed for at sikre, at vi
opfylder alle lovkrav. I SMILfonden betyder ordentlighed nemlig alt for at føre
vores ambitioner ud i livet.

Forbedret samarbejde
med hospitalerne

Frivillige som vigtig ressource

Vores arrangementer når ud til stadig
flere børn og familier fra hele landet, og

I SMILfonden er vi dybt afhængige af frivillig arbejdskraft. Vi har knapt 100 frivil-
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lige i hele landet, som er en vigtig del af
vores aktiviteter. Vores bestyrelse arbejder også frivilligt og bidrager i høj grad
til udvikling af strategi, partnerskaber og
indsamling af midler.

Vi vil i det kommende år også realisere
vores drøm om at åbne et kreativt værksted ”SMILET” på Rigshospitalet for alle
indlagte børn og søskende. Læs mere
om dette i vores Årsmagasin 2019.

Vi knokler benhårdt på at holde vores
administrationsomkostninger i bund. Vi
har for eksempel ingen udgifter til kontorlokaler, da Force Technology i Lyngby
stiller lokaler til rådighed. Vi har en lånebil stillet til rådighed af Ejner Hessel,
og vi får doneret produkter og services
af mere end 50 virksomheder blandt
dem er værdifulde partnerskaber med
Comwell Hotels og Cloetta.

En stor tak til alle samarbejdspartnere,
ansatte og frivillige for et fremragende
2019. Med omsorg, overskud og energi
fortsætter vi arbejdet i 2020 til glæde
for endnu flere alvorligt og kronisk syge
børn og unge i hele Danmark.

Indtægter fordelt på kategorier 2019

Medlemsbidrag (2 %)
Donation Fonde (45 %)
Donation Erhverv (20 %)

Forventninger til det
kommende år
I 2019 nåede SMILfonden ud til over 450
familier. Men vores ambitioner er højere.
I 2020 vil vi nå endnu flere familier, for
der er desværre flere tusinde børn, som
har hårdt brug for et afbræk fra sygdom
og stærke fællesskaber.
Vi har en forventning om at øge vores
indsamlede midler, da vi kan se, at behovet for vores arbejde er stort. Taknemmeligheden fra de familier, vi støtter i
SMILfonden, er enorm.

Donation Private (10 %)
Offentlige tilskud (24 %)

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter
regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af
årsrapporten for foreningen. Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan
dog få negativ betydning på foreningens
forventninger til resultatet for 2020. Det
er på offentliggørelsestidspunktet ikke
muligt at vurdere omfanget af den eventuelle negative betydning.
Stort SMIL
Sisse Fisker, Direktør og Stifter
Simon Hesse Hoffmann, Formand
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Omkostninger fordelt på aktiviteter 2019

Hospitalsaktiviteter (29 %)
Sommercamps (16 %)
Julemissionen på landets hospitaler (11 %)
Sociale aktiviteter (19 %)
Fundraising & marketing (15 %)
Administration (10 %)

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav, årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der
følger af organisationens særlige forhold.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Medlemsbidrag
Foreningens indtægter fra medlemskaber indregnes når det er sandsynligt,
at betalingen finder sted. I praksis indtægtsføres først når indbetalingen har
fundet sted.
Private donationer
Foreningens indtægter omfatter donationer i form af bidrag fra enkeltpersoner.
Indtægterne indregnes, når det er sandsynligt, at betalingen finder sted. Der er
ikke knyttet særlige betingelser til indtægten.
Fonde og virksomheder
Indtægter fra fonde og virksomheder
indregnes, når indtægten kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder sted.

Kampagneindtægter
Indtægter fra foreningens kampagner
indregnes, når indtægten kan måles
pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder sted. I 2019 er alle bidrag
først indtægtsført når indbetalingen har
fundet sted.

skabsårets formålsbestemte aktiviteter
m.v.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris.

Driftsomkostninger
Driftsmidler, mindre småanskaffelser af
inventar og IT anskaffet i regnskabsåret
er udgiftsført.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af bankindestående.

Indtægter fra offentlige midler
Indtægter fra offentlige midler indregnes, når indtægten kan måles pålideligt,
og det er sandsynligt, at betalingen finder sted.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger vedrørende likvide beholdninger.

Balancen
Øremærkede projektindtægter
Indtægter i form af midler, hvor giver har
betinget sig, at indtægten alene anvendes til et specifikt formål. Indtægten kan
både være fra offentlige puljer, fondsmidler samt fra private. Indtægter i form
af midler, hvor giver har betinget, at anvendelsen af midlerne skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes
i resultatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. Beløb, der er modtaget
før betingelserne, er opfyldt, indregnes
som en forpligtelse i balancen.
Omkostninger aktiviteter
Omkostninger omfatter afholdte omkostninger til gennemførelse af regn-

Materielle anlægsaktiver
IT og indregning af lejede lokaler måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er
kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider. Såvel IT
som indretning af lejede lokaler afskrives
over 3 år.
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Egenkapital
Egenkapital består af overførte regnskabsmæssige resultater fra tidligere år.
Periodiserede øremærkede tilskud
Periodiserede øremærkede tilskud under passiver omfatter tilskud modtaget
i indeværende regnskabsår, der vedrører
aktiviteter der afholdes efterfølgende
regnskabsår. Periodiserede øremærkede
tilskud optages til kostpris.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2019
Kr.			2019

2018

2017

Indtægter				
Medlemsbidrag			

118.500

102.200

107.000

Donation Fonde			

3.476.523

2.207.532

686.000

Donation Erhverv			

1.539.706

967.612

493.183

Donation Private			

782.639

515.157

146.961

Offentlige tilskud			

1.865.672

753.371

55.577

Indtægter i alt			 7.783.040

4.545.871

1.488.721

Omkostninger				
Aktiviteter				
Hospitalsaktiviteter			 2.046.865

745.238

754.657

Sommercamps			

1.146.216

725.932

-

Julemissionen på landets hospitaler		

757.163

349.476

-

		

1.350.488

758.305

308.240

Fundraising & marketing			

1.034.201

1.162.591

361.282

Administration			

700.715

341.597

160.878

Omkostninger i alt			 7.035.648

4.083.139

1.585.057

462.732

-96.336

Sociale aktiviteter

Årets resultat overføres til egenkapital		

747.392
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Balance
Pr. 31. december 2019
Kr.			2019

2018

2017

57.188

-

Aktiver			
Materielle anlægsaktiver			

94.642

Tilgodehavender			

443.476

60.883

-

Likvidebeholdninger			

4.875.761

1.823.575

424.066

Aktiver i alt			 5.413.879

1.941.646

424.066

396.566

492.902

Passiver			
Egenkapital 			
Egenkapital primo			

859.298

Årets resultat			

747.392

462.732

-96.336

Egenkapital ultimo			 1.606.690

859.298

396.566

		

3.043.434

574.168

-

Anden gæld			

Periodiserede øremærkede tilskud

615.987

508.180

27.500

Kortfristet gæld			 3.659.420

1.082.348

27.500

Feriepenge overgangsperiode

		

147.769

-

-

Langfristet gæld			

147.769

-

-

Passiver i alt			 5.413.879

1.941.646

424.066
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Noter
Note 1. Indtægter fra offentlige tilskud

Note 2. Indsamlingsregnskab

Kr.			2019

2018

2017

Kr.			2019

2018

2017

Socialstyrelsen - driftsmidler			

258.966

243.531

55.577

Indtægter			

Socialstyrelsen sommerhjælp			

102.000

440.100

-

Indkomne bidrag			 5.798.869

3.690.301

1.326.143

§18 midler - Aalborg Kommune			

5.000

-

-

Administrationsomkostninger			0

0

0

§18 midler - Hjørring Kommune			

10.000

-

-

Resultat			5.798.869

3.690.301

1.326.143

§18 midler - Odense Kommune			

15.000

-

-

§18 midler - København Kommune			

70.000

-

-

Overskudsgrad			100%

100%

100%

Regulering tidligere år			

- 20.294

-

-

Socialstyrelsen PUF midler			

125.000

-

-

Sundheds- og Ældreministeriet			 1.300.000

-

-

-

69.740

-

		 1.865.672

753.371

55.577

Kompensation moms			

Resultatet indgår i SMILfondens regnskab og er brugt til aktiviteter, der understøtter
SMILfondens arbejder.
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SMILfonden
Hjortekærsvej 99
2800 Lyngby
Telefon: 52 26 60 60
Hjemmeside: smilfonden.dk
E-mail: info@smilfonden.dk
CVR-nr: 35 60 97 33
Hjemsted: Lyngby-Taarbæk Kommune
Regnskabsår: 1. Januar – 31. December 2019

Daglig ledelse:
Sisse Fisker (direktør & stifter)

Bestyrelse:
Simon Hesse Hoffmann (formand)
Gerd Maria May Hertz (næstformand)
Dorte Horsholt (kasserer)
Michael Løve
Niels Kornerup
Louise Fredbo
Allan Feldt
Charlotte Blix

Revision:
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Tak til

Bankforbindelse:

Design

Design og produktion:
Noted

Noted

Tryk
Strandbygaard

Jyske Bank
7360-0001705525

Tryk:
Strandbygaard

