
Deloitte. Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Weidekampsgade 6

Postboks 1600
0900 Kmbenhavn C

Telefon 36 10 20 30

Telefax 36 1O 20 4O
www.deloitte.dk

Julemmrkefonden
CVR—nr. 38 88 34 10

Indsamlingsregnskab for perioden

1. januar — 31. december 2019

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limi:ed



Julemækkef0nden

Indholdsfortegnelse

§id_e

Ledelsespétegning 1

Den uathængige revisors erklaering p51 ”Indsamlingsregnskab for 2019” 2

Beretning 4

Regnskab for Julemærkefondens offentlige indsamling 1. januar til 3 1. december 2019 5



Julekalcefonclen 1

Ledelsespsttegnjng

Julemærkefonden har for 2019 haft indtaegter pé 79.759 t.kr. og atholdt samlede udgifter pé 8.270 Lkr. i for-

bindelse med offentlige indsamlingsaktiviteter.

Vi har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar — 31. december 2019 for jndtægter

0g udgifter i forbindelse med Julemaerkefondens offentlige indsamlingsaktiviteter.

Indsamlingen er foretaget i henhold til Julemarkefondens godkendelse i henhold til LL § 8 A, stk. 2 og LL §

12, stk. 3 og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendthrelSe. Indsamlingen er gen-

nemfgrt ved en husindsamling

Vi anser det opstillede regnskab for jndsamljng til fordel for fondens generelle arbejde for perioden 1. januar

2019 - 3 1. december 2019, for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjeme

i bekendtgarelse nr. 820 af 27. juni 2014 og 1ndsamljngsloven·

Vi kan oplyse,

at regnskabet er rigtigt, dvs. uden Væsentlige fejl og mangler

at regnskabsfgringen er tilrettelagt, sé der sker en betryggende administration og anvendelse af bevillingen

fra Indsamlingsnaevnet

at tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder Indsamlingsnaevnets bestemmelser.

at tilskuddet er anvendt til formélet og i overensstemmelse med det godkendte budget, og

at tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed

Vi kan endvidere oplyse, at regnskabet vil blive offentliggjort p5 Julemaerkefondens hjemmeside.
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Den uafhængige revisors erklaering pf: ”Indsamlingsregnskab for 2019”

Til Julemwrkefonden og lndsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har revideret det medfOlgende indsamlingsregnskab for perioden 01.01.2019 — 31.12.2019, der udviser et

samlet indsamlet beløb p5 79.759 tkr. og atholdte udgifter p5 8.270 tkr.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 01.01.2019 — 31.12.2019 i alle Væsentlige hen-

seender er udarbej det i overensstemmelse med bestemmelseme i Bekendtgmelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt

Lov om jndsamling nr. 511 af 26. maj 2014.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er galdende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraV er nærmere beskrevet i revisor-

erklaeringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamljngsregnskabet". Vi er uakhængige af fonden i

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’S Etiske regler) og de yderligere krav,

der er gæ1dende i Danmark, ligesom Vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

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

s10n.

Fremhævelse om anvendt regnskabspraksis og om begrænsnjng i distribution og anvendelse

Vi henleder opmwrksomheden p5, at indsamlingsregnskabet har som sær1igt formal at overholde bestemmel-

serne i Bekendtgmelse nr. 820 af 27. juni 2014 saint Lov om jndsamljng nr. 511 af 26. maj 2014. Som følge

heraf kan regnskabet være uegnet til andet formal.

Vores erklaering er alene udarbejdet til brug for Julemaerkefonden og 1ndsamljngsnæVnet 0g bør ikke udleveres

til eller anvendes af andre parter end Julemaerkefonden og 1ndsam1jngsnævnet·

Vores konklusion er ikke modificerer som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med bestemmelseme i

Bekendtgzrelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014. Ledelsen har endvi-

dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregn—

skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen ak indsamlingsregnskahet

Vores mil er at opné høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden vaesentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklaaring med en konklusion.

Haj 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 gaeldende i Dan—

mark, altid Vil afdaekke væsentlig fejlinformation, nér sédan findes. Fejlinformationer kan opstÄ som følge af

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis

eller samlet har indflydelse p5 de akonomiske beslutninger, som regnskabsbrugeme træffer pé grundlag af

indsamlingsregnskabet.
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Den uafhængng revisors erklxring p5 ”Indsamlingsregnskab for 2019”

(fortsat)

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med intemationale standarder om revision 0g de yderli—

gere krav, der er gaeldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis

under revisionen. Herudover:

O Identificerer og vurderer Vi risikoen for V&sentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion pé disse risici

samt opnér revisionsbevis, der er tilstrækkeligt 0g egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Ri-

sikoen for ikke at opdage Væsentljg fejlinfomlation forérsaget af besvigelser er hejere end ved Væsentlig

fejlinformation forérsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesmttelse af intern kontrol.

O Opnér vi forstéelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændjghederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af fondens inteme kontrol.

O Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmaessige skon 0g tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

O Tager vi stilling til den samlede præSentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, derunder

noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

Venheder i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtggrelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt Lov
om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014.

Vi kommunikerer med ledelsen om b1.a. det planlagte omfang og den tidsmmssige placering af revisionen samt

betydelige revjsjonsmæ88jge observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontroi, som Vi

identificeret under revisionen.

Kabenhavn, den 17. marts 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

GMQ
Christian almose Pedersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24730
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Beretning

Resultat af Julemaerkefondens offentlige indsamling er pé 79,8 mio.kr. En forbedring i forhold til 2018 pi 2,6

mio.kr. Det skyldes blandt andet et ekstraordinaert godt salg af TV2’s Julekalender og mindre fald i Julemaer-

kesalget.

De samlede omkostninger til indsamlinger er p51 8,3 mio.kr. En stigning p51 0,7 mio.kr. i forhold til 2018. Sam—

let er det et omrfide, som giver et fornuftigt bidrag til driften af Julemærkshjemmene.

Udvikling i aktiviteter

I 2019 har købere af Julemaerket, private donationer, donationer fra Virksomheder, fonde, foreninger, loger og

events i alle belsbsstgrrelser bidraget til det Qkonomiske grundlag for Julemaerkehj emmenes hjaelpearbejde. En

stor, varm tak til alle.

Julemmrkesalget blev samlet pé 10,3 mio. kr., hvilket er et fald p51 0,1 mio. kr. i forhold til 2018. Faldet er Væ-

sentligt mindre end forventet ved budgetteringen, hvilket skyldes prisstigning, kombineret med et mindre kald i

styksalget. Det er de ændrede kommunikationsvaner som far Julemaerkesalget til at falde. Selvom Julemmrket

er digitaliseret til bade mail og app, kan det ikke daemme op for faldet i omsætningen af det fysiske Julemaerke.

Julemarkesalget Vil ogsé i Stene fremover falde, men vurderingen er, at Julemaerkemaerket ud over den umid-

delbare indsamlingsmaessige effekt, ogsa har en brandvmrdi som Vil kunne danne platform for andre indsam-

lingsmetoder samt kommunikationen om Julemaerkefondens hj aelpearbejde.

Indsamlingen fra faste private gavegivere (JulemaerkeVenner) er ogsé i 2019 gget. Julemaerkefonden oplevet

meget positivitet og Støtte til Julemaerkehjemmenes arbejde, hvilket afspejler sig i at antallet af Julemaerke-

Venner, som er ca. 24.000. Fokus Vil i 2020 fortsat være at udbygge antallet af JulemærkeVenner 0g at age

indsatsen for at fastholde og age levetidsvaerdien af V&rende.

Donationer fra Virksomheder er Oget i 2019. Fokus Vil i Stene fremover veere at udvikle samarbejdet med ud-

valgte Virksomheder til deciderede laengerevarende strategiske partnerskaber.

Niveauet af donationer fra fonde der støtter driften af Julemaerkehjemmene har i 2019 været stigende grundet

flere strategiske samarbejder. Julemaerkefonden er dybt athaengjg af fondsdonationer for at sikke den fortsatte

drift, som er grundlaget for Julemaerkehjemmenes Virke. Fondsdonationer er et prioriteret omréde — béde i

forhold til at udvikle relationerne til værende fonde, opbygge længst-svarende strategiske partnerskaber samt at

opdyrke nye fonde som dels ønsker at hjælpe til med at udvikle hjælpearbejde Via proj ekter, men som ogsé ser

det som et mél at Sier projektets forankring i den daglige drift. Ole Kirk’s Fond har med en donation i perio-

den 2019 — 2021 sikret, at Julemaerkehjemmene ogséi Sit-ene fremover kan arbejde med at sikre langtidseffek—

ten af barns ophold pé Julemarkehj emmene i samarbejde med formldre, hjemkommune og andre private akta-

rer.



Julemmrkefonden

Regnskab for Julemzerkefondens offentlige indsamling 1. januar til 31. de-

cember 2019

t.kr.

Indtaegter

Salg af Julemeerket 2019 10.261

Salg, elektroniske Julemaerker 2019 1.733

TV2 pap—julekalender 4.21 1

Salg af tidligere érgange, julekofi, stgtteprodukter m.v. 4.168

Gaver 59.386

Indtmgter i alt 79.759

Omkostninger

Julemærke udgivelse m.v. (trykning, reklame, it-udvikling m.v.) 2.343

ØVrjge salgsomkostninger 4.688

Personaleomkostninger 1.239

Omkostninger i alt 8.270

Overskud - overfart til Julemmrkefondens driftsregnskab (drift af Jule—

mmrkehjemmene) 71.489


