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Julemarkefonden

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Julemaerkefonden

Baldersvej 3

4000 Roskilde

CVR-nr.: 38883410

Hjemsted: Roskilde

Regnskabsér: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bestyrelse

Hans Erik Lindkvist, formand

Anne Glad Wagner, naestformand

Eva Merete Carlsen

Tom Christensen

Susanne Havning

Martin szer—Hansen

Lone Drflscher Jakobsen

Margit Naesby van der Klein

Henrik Kolding

Birgitte H¢jgaard Roikjer

Katrine Rygfird

Direktion

S¢ren Ravn Jensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

Postboks 1600

0900 Krabenhavn C



Julemækkefonden 2

Ledelsespétegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt grsrapporten for regnskabséret

01.01.2018 - 31.12.2018 for Julemaerkefonden.

Krsrapporten aflaegges i overensstemmelse med firsregnskabsloven og ISOBRO’s retningslinier for indsam—

lingsorganisationers regnskabsaflaggelse samt bestemmelserne i bekendtggrelse nr. 98 af 27. januar 2014

om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra SociaI-, Bwrne— og Integrations-

ministeriets puljer efter Iov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundeVdeemZi.

Det er vores opfattelse, at 5rsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrwmme for

regnskabséret 01.01.2018 - 31.12.2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeggarelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Arsrapporten indstilles til §rsm¢dets godkendelse.

Roskilde, den 26.03.2019

Saren Ravn Jensen

Bestyrelse
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Den uafhangige revisors revisionspétegning

Til bestyrelsen i Julemaerkefonden

Konklusion

Vi har revideret Ersregnskabet for Julemaerkefonden for regnskabsfiret 01.01.2018 — 31.12.2018, der omfat—

ter resultatopgarelse, balance, egenkapitalopgejrelse, pengestrramsopgsarelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter 5rsregnskabsloven og ISOBRO’s retningslinier for indsam—

lingsorganisationers regnskabsaflaeggelse samt bestemmelserne i bekendtgwrelse nr. 98 af 27. januar 2014

om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Socia|—, ane— og Integrationsmi-

nisteriets puljer efter Iov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste— og hundevaeddemél.

Det er vores opfattelse, at 5rsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestmmme for regnskabséret

01.01.2018 — 31.12.2018 i overensstemmelse med firsregnskabsloven samt bestemmelserne i bekendtgej—

relse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra

Socia|—, Bgrne— og Integrationsministeriets puljer efter Iov om udlodning af overskud fra lotteri.

Grundlag for konklusion

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

krav, der er gaeldende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen af modtagne of—

fentlige midler udfiares p5 grundlag af bestemmelserne i bekendtgarelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regn—

skab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Socia|-, Bwrne— og Integrationsministeriets

puljer efter iov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste— og hundevaeddemZL Vores ansvar ifølge

disse standarder og krav er naermere beskrevet i revisionspfitegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen

af 5rsregnskabet”. Vi er uafhaengige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revi—

sorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, iigesom vi har opfyldt vores

avrige etiske forpiigtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfatteise, at det opngede revisi-

onsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for érsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdeisen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med Ersregnskabsloven og ISOBRO’s retningslinier for indsamiingsorganisationers regnskabsaflaeggelse. Le—

delsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som |ede|sen anser for nødvenng for at udarbejde et

§rsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyides besvigeiser eiler fejl.

Ved udarbejdeisen af §rsregnskabet er iedeisen ansvariig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften,

at oplyse om forhoid vedmrende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde érsregnskabet p5

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre |ede|sen enten har til hensigt at likvidere fon—

den, indstille driften eiler ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af érsregnskabet

Vores m§| er at opné haj grad af sikkerhed for, om firsregnskabet som helhed er uden vasentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyides besvigeiser eiler feji, og at afgive en revisionspétegning med en konklusion.

Hraj grad af sikkerhed er et hszth niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfiares i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gaeldende i Dan—

mark samt standarderne for offentiig revision jf. bekendtg¢reise nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og

revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Sociai—, Bwrne— og Integrationsministeriets puljer
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Den uafhængige revisors revisionspétegning

efter Iov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste— og bundevseddem31, altid vil afdaekke vaesentlig

fejlinformation, nér sédan findes. Fejlinformation kan opsté som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag—

tes som vaesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p5

de flkonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer p5 grundlag af erregnskabet.

Som led i en revision, cler udfwres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gaeldende i Danmark samt standarderne for offentlig revision jf. bekendtgmelse nr.

98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social—,

Befirne— og Integrationsministeriets puljer efter Iov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste— og hun—

devaeddemél foretager Vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herud—

OVerZ

- Identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation i firsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion p5 disse risici samt

opnfir revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen

for ikke at opdage vaesentlig fejlinformation for-smager af besvigelser er h(ajere end ved vaesentlig

fejlinformation forfirsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentfalsk, be—

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesaettelse af intern kontrol.

o Opnfir vi forstéelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions—

handlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion

om effektiviteten af fondens interne kontrol.

o Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af |ede|sen, er passende, samt om de

regnskabsmaessige skwn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

o Konkluderer vi, om |ede|sens udarbejdelse af firsregnskabet p5 grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om cler p5 grundlag af det opnfiede revisionsbevis er vaesentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at

fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at cler er en vaesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspfi—

tegning gøre opmaerksom p5 oplysninger herom i firsregnskabet eller, hvis sédanne oplysninger ikke

er tilstraekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret p5 det revisionsbevis, der

er oanet frem til datoen for vores revisionspgtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog

medfare, at fonden ikke Iaengere kan fortsætte driften.

o Tager vi stilling til den samlede praesentation, struktur og indhold af erregnskabet, herunder noteop—

lysningerne, samt om 5rsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder p5 en

sédan mfide, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den ¢verste ledelse om bLa. det planlagte omfang og den tidsmaessige placering af

revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspétegning

Vores konklusion om érsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om Iedelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af 5rsregnskabet er det vores ansvar at Iaese |edelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om |edelsesberetningen er vaesentligt inkonsistent med Ersregnskabet eller vores viden

opnéet ved revisionen eller p3 anden made synes at indeholde Væsentng fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om |edelsesberetningen indeholder kravede oplysningeri henhold til

arsregnskabsloven.

Baseret p5 det udf¢rte arbejde er det vores opfattelse, at |edelsesberetningen er i overensstemmelse med
5rsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 5rsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet

vaesentlig fejlinformation i |edelsesberetningen.

Erklaering i henhold til anden lovgivning og ¢vrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Bestyrelsen er ansvariig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaeggelsen, er i

overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indggede aftaler og saedvanlig praksis. Ledelsen

er 0955 ansvarlig for, at der er taget skyldige akonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved

forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet af firsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet

og effektivitet.

Itilknytning til vores revision af érsregnskabet er det vores ansvar at gennemfcjre juridisk—kritisk revision og

forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentiig revision. I vores

juridisk—kritiske revision efterpmver vi med hflj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte

dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og

andre forskrifter samt med indgfiede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi

med h¢j grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understgtter skyldige

{akonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet af érsregnskabet.

Hvis vi p5 grundiag af det udf¢rte arbejde konkluderer, at der er anledning til vaesentlige kritiske

bemaerkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen vaesentlige kritiske bemaerkninger at rapportere i den forbindelse.

Kabenhavn, den 26.03.2019

Deloitte
St sautoriseret Revisionspartnerselskab

C

stat‘sautorisere revisor

MNE—nr. mne24730
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Ledelsesberetning

2018 2017 2016 2015

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hoved- og n¢gletal

Hovedtal

Indtaegter ved indtaegtsskabende

aktiviteter
94.795 74.870 68.077 66.681

Resultat af indtaegtsskabende aktiviteter 75.927 57.870 53.323 53.384

Driftsresultat 7.356 7.481 5.914 13.413

Resultat af finansielle poster (2.099) 2.872 1.809 95

Arets resultat 5.257 10.353 7.723 13.508

Samlede aktiver 110.822 98.442 87.453 72.317

Egenkapita! 91.109 83.853 73.500 65.777

Pengestramme fra driftsaktivitet 12.494 11.455 13.497 13.462

Antal medarbejdere p5 balancedagen (stk.) 136 133 116 106

Nagletal

Overskudsgrad ved indsamlinger mv. (%) 80,1 77,3 78,3 80,1

Administrationsprocent (%) 5,0 5,7 5,5 4,6

Formélsprocent (%) 75,1 70,9 75,0 72,2

Konsolideringsprocent (%) 5,5 13,8 11,3 20,3

Sikkerhedsmargin 1,0 1,1 1,1 1,0

Andel af offentlig finansiering (%) 6,2 7,5 8,6 10,4

Soliditetsgrad (0/0) 82,2 85,2 84,0 91,0

Hoved~ og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nflgletal 2015” samt
ISOBROs retningslinjer.

Hoved- og nøgletalsoves«sigten indeholder tal for de 4 5r, hvor fonden har anvendt ISOBRO’s retningslinier ved udarbejdelse af firsrapporten.
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Ledelsesberetning

Nagletal

Overskud ved indsamlinger mv.

Administrationsprocent (%)

Omkostninger ved form§lsbestemte aktiviteter * 100
Formslsprocent (%)

Konsolideringsprocent (%)

Sikkerhedsmargin

Andel af offentlig finansiering (%)

Soliditetsgrad (%)

Beregningsformel

Resultat af indtaegtsskabende aktiviteter x 100

Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

Administrationsomkostninger * 100
Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteterM
Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

Egenkagital
Samlede omkostninger til indtaegtskabende, for-

mfilsbestemte og generelle aktiviteter

Indsamlede offentlige midler * 100
Indtaegter ved indtaegtskabende aktiviteter

Egenkagital x 100

Samlede aktiver

Nagletal udtrykker

Virksomhedens driftsmaessige gearing.

Administrationsprocenten viser den del af

fondens samlede indtaegter, der er medgfiet

til henholdsvis administration o.|. og ikke

henfarbare kapacitetsomkostninger.

Formfilsprocenten viser den andel af

fondens samlede indtagter, der er medgaet

til formfilsbestemte aktiviteter i

regnskabsfiret i form af afholdte

omkostninger direkte henfarbare til de

pagaeldende aktiviteter.

Konsolideringsprocenten viser den del af

fondens samlede indtagter, der er menget

til konsolidering af fondens formue.

Sikkerhedsmarginen udtrykkeri hvor haj

grad egenkapitalen ultimo regnskabsfiret

kan daekke fondens omkostninger.

Andel af offentlig finansiering udtrykker den

andel af fondens finansiering, der er baseret

p5 tilskud mv. fra offentlige myndigheder.

Virksomhedens finansielle styrke.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Julemaerkefondens form5| har siden 1904 vaeret at udgive et Julemaerke i Danmark for derigennem at

fremskaffe midler til anvendelse til sygdomsbekaempelse og/eller sygdomsforebyggelse for barn, der traenger

til hjaelp. Dengang som nu, stiller Julemaerkefonden ikke krav til arten af b¢rns problemer, men hjaelper som
udgangspunkt bør-I med de udfordringer de st5r i, og som den generelle samfundsudvikling skaber.

Julemaerkefonden tilgodeser formélet ved at drive Julemaerkehjem. Fonden abnede den 5. november 2017

Julemaerkehjem nr. fem i Roskilde. Sidst der blev 5bnet et Julemaerkehjem var i 1962. Med det femte

Julemaerkehjem i Danmark er kapaciteten udvidet med over 30 %, og der er nu plads til 198 b¢rn ad gangen.

De fem Julemaerkehjem Iigger i Koiiund, Hobro, Roskilde, Qisted og Skælskør og har i 2018 samlet modtaget

knap 1000 barn i aideren 7 — 14 5r til et ophoid p5 10 uger. Julemaerkefonden har en msisaetning om at

Julemaerkehjemmene skal have fuld beiaegning i 50 uger om Sted Det er ikke helt kakedes i 2018, hvor en

afdeling p5 Julemaerkehjemmet Skaeiskgar har vaeret lukket et par méneder hen over sommeren 2018.

Opholdet, der finder sted p5 grundlag af en ansragning og efter henvisning, er gratis for foraeidrene og

kommunen.

Udvikling i aktiviteter og ¢konomiske forhold

Udvikling i akonomi

Bruttoresuitatet er p5 75,9 mio. kr. En forbedring i forhold til 2017 p5 18,0 mio. kr.

Indtaegterne ved egen virksomhed er faidet i forhold til 2017 og Veclrøret« Juiemaerkesaiget. Omkostningerne

er tii gengad steget p5 iemsiden, til eksponering og markedsfkvring samt tii at udbygge produktudbuddet

inspireret af firets Julemaerke. Samlet er det dog fortsat et omréde, som giver et fornuftigt bidrag til driften

afJuIemaerkehjemmene. Ti| gengaeid er indtaegterne fra indsamlede midler steget med 21,2 mio. kr. i forhold

tii 2017, hvoraf st¢rstedelen af stigningen vedmrer hel5rseffekt af donation til Julemaerkehjemmet Liljeborg.

Udgifterne er tilsvarende kun steget med 1,2 mio. kr.

Driften afJulemaerkehjemmene er steget med 18,2 mio. kr. Dette daekker primaert over, at Julemaerkehjem—

met Liijeborg i Roskilde startede op i november 2017, og omkostninger dertil séledes pavirker resultatet med
heifirseffekt. Resuitatet af overenskomstforhandlinger 2018 pavirker dog ogsfi driften af Julemaerkehjem—

mene og vil gøre det i Stene fremover.

Administrationsomkostningerne er p5 4,8 mio. kr. En stigning iforhold til 2017 p5 0,5 mio. kr. Dette daekker

over b|.a. agede IT—omkostninger og løn0mkostninger· samlet set er administrationsprocenten dog faidet fra

5,7 % i 2017 til 5,0 °/o
i 2018.

Driftsresultatet er 7,4 mio. kr. Et fald p5 0,1 mio. kr. i forhold til 2017. Resuitatet betragtes som meget

tilfredsstillende.

Finansielie indtaegter og omkostninger er samlet faldet med 5.0 mio. kr. og afspejier den turbulens, der har

vaeret p5 finansmarkederne i 2018.

Arets resultat er et overskud p5 5,3 mio. kr. mod et resuitat p5 10,4 mio. kr. i 2017.
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Ledelsesberetning

Krets resultat overfeires til Julem&rkefondens egenkapital, som sfiledes udg¢r 91,1 mio. kr. Julemaerkefon—

dens sikkerhedsmargin er herefter 1,0 og er et fald i forhold til 2017 p5 0,1, som skyldes helsfirsdriften af

Julemaerkehjemmet Liljeborg. Sikkerhedsmarginen er et udtryk for, at egenkapitalen i worst case kan daekke

et Sk af Julemaerkefondens nuvaerende aktivitetsniveau. Det forventes, at egenkapitalen viI blive aget i de

kommende Sc-
i takt med at Julemaerkefonden wger fokus p5 fundraising for at sikre driften af fem Julemaer-

kehjem efter 2022, nér donationen fra Liljeborg Koncemen falder vaek.
v

For regnskabsfiret 2019 budgetteres cler med et overskud p5 10,7 mio. kr.

Udvikling i aktiviteter

I 2018 har kwbere af Julemaerket, private donationer, donationer fra virksomheder, fonde, foreninger, loger

og events i alle belabsstrarrelser bidraget til det ¢konomiske grundlag for Julemaerkehjemmenes hjaelpear-

bejde. En stor, varm tak til alle.

Julemaerkesalget blev samlet p5 10,4 mio. kr., hvilket er et fald p5 1,4 mio. kr. i forhold til 2017. Faldet er

ikke uventet og var mindre end forventet ved budgetteringen. Det er de aendrede kommunikationsvaner,

som far Julemaerkesalget til at falde. Selvom Julemaerket er digitaliseret til bfide mail og app, kan det ikke

daemme op for faldet i omsaetningen af det fysiske Julemaerke.

Julemaerkesalget vil ogsZ i Stene fremover falde, men vurderingen er, at Julemaerkemaerket ud over den

umiddelbare indsamlingsmaessige effekt 0955 har en brandvaerdi, som vil kunne danne platform for andre

indsamlingsmetoder samt kommunikationen om Julemaerkefondens hjaelpearbejde.

Indsamlingen fra faste private gavegivere (JulemaerkeVenner) er 0955 i 2018 aget. Julemaerkefonden oplever

meget positivitet og støtte til Julemaerkehjemmenes arbejde, hviiket afspejier sig i at antailet af Julemaerke—

Venner, som nu er mere end 23.000. Fokus vil i 2019 fortsat vaere at udbygge antailet afJuIemaerkeVenner

og at wge indsatsen for at fastholde og age levetidsvaerdien af vaerende.

Donationer fra virksomheder er wget i 2018. Fokus vil i Stene fremover vaere at udvikle samarbejdet med
udvalgte virksomheder til deciderede Iaengerevarende strategiske partnerskaber.

Niveauet for donationer fra fonde, der støttet- driften afJuIemaerkehjemmene, hari 2018 vaeret stangerende.

Julemaerkefonden er dybt afhaengig af denne type donationer for at sikre den fortsatte drift, som er grund-

laget for Juiemmrkehjemmenes virke. Fremadrettet vil fondsdonationer vaere et prioriteret omréde — bade i

forhold til at udvikle relationerne til Værende fonde, opbygge Iaengerevarende strategiske partnerskaber samt

at opdyrke nye fonde som deis ønsker at hjaelpe til med at udvikle hjaelpearbejde via projekter, men som

0955 ser det som et m§| at sikre projektets forankring i den daglige drift. I slutningen af 2018 har Oie Kirk’s

Fond med en donation i perioden 2019 — 2021 sikret, at Julemaerkehjemmene 0955 i Breve fremover kan

arbejde med at sikre Iangtidseffekten af barns ophold p3 Julemaerkehjemmene i samarbejde med foraeldre,

hjemkommune og andre private akwrer.

Juiemarkehjemmet Liljeborg i Roskilde har nu vaeret i drift i et 5r. Det har vaeret en stor opgave at overføre

den kultur, som i mange Sk har eksisteret p3 de ¢vrige fire Julemaerkehjem, til et helt nyt hus. Det er dog

gennemfart succesfuidt med stor vilje fra |ede|se og medarbejdere p5 Julemaerkehjemmet Liljeborg.
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Ledelsesberetning

I 2018 stod den nye skolebygning p5 Julemaerkehjemmet Kildemose faerdig. Byggeriet er finansieret via en

donation fra Ellab—Fonden. Endvidere er arbejdet med at implementere den nye persondataforordning afslut—

tet og drives nu i almindelig drift. Det kakedes ikke at indsamle nok midler til et nyt Julemaerkehjem i

trekantsomrédet, hvorfor dette projekt nu er nedlagt.

Julemaerkefonden har i 2018 udarbejdet et koncept for madvaerksteder p3 Julemaerkehjemmene. M5Iet er,

at madvaerkstederne skal bidrage til at barn og deres familier bliver endnu bedre til at fastholde den nye,

sunde livsstil efter opholdet p5 Julemaerkehjemmene. Finansiering til etablering af fysiske faciliteter, imple—

mentering og løbende drift af madvaerkstederne vil vaere et fokusomrsde i de kommende 3r.

I 5rene fremover vil en fokuseret indsats p5 fundraising vaere pékraevet. Donationen fra Liljeborg Koncernen

vil øge kravet til Julemaerkefondens evne til at indsamle yderligere midler tildels at driften af Intet-mærke-

hjemmet Liljeborg kan opretholdes efter 2022 og dels til at kompensere for det faldende Julemaerkesalg.

Arbejdet med en ny indsamlingsstrategi blev derfor faerdiggjort i 2018 og har afdaekket behovet for, hvordan

Julemaerkefonden skal udvikle organisationen, optimere wkonomistyring og administration, sikre den rette

IT—undersmtteise og investere yderligere i fundraising— og kommunikationsressourcer. I de kommende St-

forventes det, at denne satsning vii kunne aflaeses i regnskaberne béde p5 omkostnings— og indtaegtssiden.

Resultatet for 2018 er séledes med til at konsolidere Julemaerkefondens (akonomi og ruste fonden til de

kommende firs udfordringer.

Redegarelse for fondsledelse

Julemarkefondens bestyrelsen bestér af 11 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende og vaelger af sin

midte en formand og en naestformand. Under hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet

for kontinuitet tilstraeber fondsbestyrelsen, at cler ved sammensaetningen og indstilling af nye

bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til mangfoldighed i henseende til kan, alder, erhvervserfaring m.v.

Fondsbestyrelsen vurderer og fastlaegger, hvilke kompetencer den skal réde over for at kunne udføre sine

opgaver bedst muligt. Konstaterer fondsbestyrelsen, at der er vaesentlige svagheder i fondsbestyrelsens

sammensaetning, tager fondsbestyrelsen initiativ til at aendre sammensaetningen.

Fondsbestyrelsen evaiuerer bidrag og resultater 3dng via en spwrgeskemaunderswgelse som drizsftes p5 et

bestyrelsesmwde, hvor indsatser aftales.

Fondsbestyrelsesmedlemmer udpeges som minimum for en periode p5 2 Sk og maksimalt for en periode p5

4 5r. Genudpegning af fondsbestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Bestyrelsesmediemmer skal udtraede af fondsbestyrelsen i forbindelse med fondsbestyrelsesmfldet til

godkendelse af fondens regnskab for det 5r, i hvilket de fyider 7O Sk-

Bestyrelsen har i 2015 revideret sin forretningsorden for at sikre stillingtagen tii samtlige 16 anbefalinger til

god fondsledelse.
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Ledelsesberetning

Redegarelse for uddelingspolitik

Julemaerkefondens vedtaegter fastslfir, at fondens smle er at fremskaffe midler til anvendeIse til sygdoms-

bekaempelse og/eller sygdomsforebyggelse for barn, der traenger til hjaelp. Formélet tilgodeses ved at an—

vende midler til etablering og drift af Julemaerkehjem, hvor barn kan tilbydes ophold i kortere eller Iaengere

tid. Julemaerkefonden foretager séledes ikke eksterne uddelinger men kun intern uddeling til driften afJule-

maerkehjemmene.

Begivenheder efter balancedagen

Efter regnskabsérets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vaesentligt vil kunne pavirke fondens

finansielle stilling.
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Resultatopgmelse for 2018

Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

Omkostninger ved indtaegtsskabende aktiviteter

Resultat af indtagtsskabende aktiviteter

Drift af julemaerkehjemmene

Administrationsomkostninger

Andre driftsindtaegter

Driftsresultat

Andre finansielle indtaegter

Andre finansielle omkostninger

Arets resultat

2018 2017

Note kr. t.kr.

94.795.226 74.870

2, 3 (18.868.177) (17.000)

75.927.049 57.870

(71.205.560) (53.048)

(4.770.676) (4.298)

7.404.807 6.957

7.355.620 7.481

3.462.150 2.884

(5.561.251) (12)

5 5.256.519 10.353
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Balance pr. 31.12.2018

2018 2017

Note kr. t.kr.

Grunde og bygninger 8.361.912 8.488

Materielle anlaegsaktiver 6 8.361.912 8.488

Anlaegsaktiver 8.361.912 8.488

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.093.249 17.339

Andre tilgodehavender 834.880 578

Tilgodehavender 15.928.129 17.917

Andre vaerdipapirer og kapitalandele 63.666.861 56.399

Vardipapirer og kapitalandele 63.666.861 56.399

Likvide beholdninger 22.864.612 15.638

Omsatningsaktiver 102.459.602 89.954

Aktiver 110.821.514 98.442
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Balance pr. 31.12.2018

2018 2017
Note kr. t.kr.

Virksomhedskapital 3.000.000 1.000

Reservefond 32.200.000 32.200

Overfgrt overskud eller underskud 55.909.138 50.653

Egenkapital 91.109.138 83.853

Modtagne forudbetalinger fra kunder 7 7.120.725 2.912

Leverandyzjrer af varer og tjenesteydelser 4.148.849 4.564

Anden gaeld 8.442.802 7.113

Kortfristede gaeldsforpligtelser 19.712.376 14.589

Gaeldsforpligtelser 19.712.376 14.589

Passiver 110.821.514 98.442

Ikke—indregnede leje— og leasingforpligtelser 9

Eventualaktiver 10

Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser 11

Transaktioner med naertstéende parter 12
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Egenkapitalopggrelse for 2018

Overffirt

Virksom- overskud eller

hedskapital Reservefond underskud I alt

kr. kr. kr. kr.

Egenkapital primo 1.000.000 32.200.000 50.652.619 83.852.619

Kapitalforhcsjelse 2.000.000 0 O 2.000.000

Arets resultat 0 O 5.256.519 5.256.519

Egenkapital ultimo 3.000.000 32.200.000 55.909.138 91.109.138
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Pengestr¢msopg¢relse for 2018

2018 2017

Note kr. t.kr.

Driftsresultat 7.355.620 7.480

Af— og nedskrivninger 127.007 127

fEndringer i arbejdskapital 8 7.109.978 976

Pengestmmme vedr¢rende primer drift 14.592.605 8.583

Modtagne finansielle indtaegter 3.462.150 2.884

Betalte finansielle omkostninger (5.561.251) (12)

Pengestmmme vedrarende drift 12.493.504 11.455

Kontant kapitalforhwjelse 2.000.000

Pengestmmme vedr¢rende finansiering 2.000.000 0

Endring i likvider 14.493.504 11.455

Likvider primo 72.037.969 60.582

Likvider ultimo 86.531.473 72.037

Likvider ultimo sammensaetter sig af:

Likvide beholdninger 22.864.612 15.638

Vaerdipapirer 63.666.861 56.399

Likvider ultimo 86.531.473 72.037
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Noter

2018 2017

kr. t.kr.

1. Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

Indsamlede midler 79.637.401 58.391

Indtaegter ved egen virksomhed 15.157.825 16.479

94.795.226 74.870

2. Omkostninger ved indtagtsskabende aktiviteter

2018 2017
kr. t.kr.

Omkostninger ved indsamlede midler:

Andre eksterne omkostninger 8.052.619 7.224
Personaleomkostninger 3.192.584 2.740

11.245.203 9.964
Omkostninger ved egen virksomhed:

Andre eksterne omkostninger 5.903.890 5.563
Personaleomkostninger 1.719.084 1.473

7.622.974 7.036

18.868.177 17.000

2018 2017

kr. t.kr.

3. Personaleomkostninger

Gager og lønninger 59.806.113 48.336

Andre omkostninger til social sikring 248.813 221

60.054.926 48.557

Antal ansatte pr. balancedagen 136 133

Ledelses— Ledelses-

vederlag vederlag

2018 2017

kr. t.kr.

Direktion 979.304 943

979.304 943

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.
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Noter

Personaleomkostninger fordeles p5 følgende funktioner

Omkostninger ved indsamlede midler

Omkostninger ved egen virksomhed

Drift af Julemaerkehjemmene

4. Andre driftsindtagter

18

2018 2017
kr. t.kr.

3.192.584 2.740

1.719.084 1.473

55.143.258 44.342

60.054.926 48.555

I andre driftsindtaegter indgfir tilskud fra Sundhedsstyrelsen p3 3.500 t.kr. (2017: 3.500 t.kr.) samt tilskud

fra Tips— og Lottomidler p5 2.384 t.kr. (2017: 2.110 t.kr.) samt modtaget momskompensation p5 1.521 t.kr.

(2017: 1.347 t.kr.). Driftstilskuddet fra henholdshvis Sundhedsstyrelsen og Tips— og Lottomidler er anvendt

til Julemaerkefondens formfil jf. vedtaegterne og helt konkret til aflwnning af socialpaedagoger p5 de fem

Julemaerkehjem.

5. Forslag til resultatdisponering

Overfiart resultat

6. Materielle anlaegsaktiver

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Af— og nedskrivninger primo

Arets afskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmessig Værdi ultimo

2018 2017

kr. t.kr.

5.256.519 10.353

5.256.519 10.353

Grunde og

bygninger

kr.

10.583.918

10.583.918

(2.094.999)

{127.007}

(2.222.006!

8.361.912

Ejendomsvaerdi ifølge seneste offentlige vurdering 2016 udg¢r 34.700.000 kr.

7. Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger bestgr af midler til hjemmene vedmrende sæt-lige form5| 7.121 t.kr. (2.912 t.kr.)



Iulekakefonclen 19

Noter

2018 2017

kr. t.kr.

8. Endring i arbejdskapital

fEndring i tilgodehavender 1.988.397 339

FEndring i leverandgsrgaeld mv. 5.121.581 637

7.109.978 976

2018 2017

kr. t.kr.

9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje— eller leasingkontrakter frem til udl¢b i alt 23.844.571 26.992

Omkostningerne til forpligtelsen vedrgarer Julemaerkehjemmet Liljeborg, som er sikret ved gavebrev fra Lil-

jeborg Aps og Liljeborg Invest 2 Aps.

10. Eventualaktiver

Der er pr. 31.12.2018 et ikke indregnet skatteaktiv vedmrende materialle anlaegsaktiver, vaerdipapirer og

kurstab p5 124 t.kr.

11. Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser

Ti| sikkerhed for bankgaeld er vaerdipapirer med en regnskabsmaessig vaerdi p5 63.667 t.kr. pantsat.

12. Transaktioner med nartstéende parter

Der har i 2018 ikke vaeret transaktioner med narstfiende parter.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med firsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C

(mellem) med de tilpasninger, der følger af organisationens saerlige forhold, samt ISOBRO’s retningslinjer

for indsamlingsorganisationers regnskabsaflaeggelse.

Der er foretaget aendringer af klassifikationen af resultatopgarelsen da den nye klassifikation vurderes, at

vaere i overensstemmelse med firsregnskabslovens skemakrav. Sammenligningstallene er aendret

tilsvarende. Den aendrede klassifikation har ikke indflydelse p5 aktiver og passiver, resultat eller finansielle

stilling.

Resultatopg¢relsen

Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

Indtaegter ved egen virksomhed, bestgr af salg af Julemaerker, salg af E—julemaerket og klichégengivelser

mv., indregnes sfifremt levering og risikoovergang til kgber har fundet sted inden udgangen af regnskabs-

Hver-

Indsamlede midler bestfir af modtagne legater, arv, gaver og donationer mv. Endvidere indeholder regn-

skabsposten tilskud fra Satspuljen og momskompensation. Indtaegterne indregnes n§r be|¢bene modtages.

I det omfang modtagne beløb til saerlig anvendelse ikke er anvendt, foretages hensaettelse til senere an—

vendelse.

Indsamlede offentlige midler bestér af driftstilskud fra Tips— og lottopuljen og Sundhedsstyrelsen, samt

momskompensation. Indtagterne indregnes i den periode de vedmrer.

Omkostninger ved indtaegtsskabende aktiviteter

Produktionsomkostninger omfatter regnskabsérets vareforbrug til salg af §rets julemaerker, herunder øV—

rige omkostninger, der er afholdt for at opn§ regnskabsgrets nettoomsaetning, herunder Ian og gager samt

af— og nedskrivninger p5 immaterielie og materieile aniaegsaktiver.

Drift af julemaerkehjemmene

Heri indregnes omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes til den samlede drift af Jule-

maerkehjemmene.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herun-

der løn og gager til medarbejdere i administration og |edeise, kontorhoidsomkostninger, nedskrivninger af

tilgodehavender samt af— og nedskrivninger af immaterielie og materieiie aniaegsaktiver, cler benyttes i

administrationen af virksomheden.

Andre driftsindtaegter

Andre driftsindtaegter omfatter indtaegter af sekundar karakter set i forhold til virksomhedens hovedakti—

vitet.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtagter

Andre finansielle indtaegter bestér af modtagne udbytter o.|. fra andre vaerdipapirer og renteindtaegter,

nettokursgevinster vedmrende vaerdipapirer, gaeld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af fi—

nansielle aktiver.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger bestfir af renteomkostninger, nettokurstab vedrqarende vaerdipapirer, gaeld

og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser.

Balancen

Materielle anlagsaktiver

Grunde og bygninger males til kostpris med fradrag af akkumulerede af— og nedskrivninger. Der afskrives

ikke p5 grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til

klargming af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restvaerdi efter afsluttet brugstid. Derforetages

lineaere afskrivninger baseret p3 følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 5r

Forventede brugstider og restvaerdier revurderes Erligt. Restvaerdien p3 bygningerne er estimeret til 40%
af kostprisen.

Materielle anlaegsaktiver nedskrives til genindvindingsvaerdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmaes—

sige vaerdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, der saedvanligvis svarer til nominel vaerdi, med fradrag af

nedskrivninger til imejdeggelse af forventede tab.

Andre vardipapirer og kapitalandele (omsetningsaktiver)

Andre vaerdipapirer og kapitalandele indregnet under omsaetningsaktiver omfatter barsnoterede vaerdipa—

pir, der mfiles til dagsvaerdi (barskurs) p5 balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestsenden

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedmrende Operationelle leasingaftaler indregnes lineaerti resultatopgarelsen over leasing—

perioden.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser males til amortiseret kostpris, der saedvanligvis svarer til nominel vaerdi.

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger omfatter beleib, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Pengestr¢msopg¢relsen

Pengestmmsopgarelsen viser pengestrgmme vedmrende drift, investeringer og finansiering samt Iikviderne

ved firets begyndelse og slutning.

Pengestrramme vedmrende driftsaktiviteter praesenteres efter den indirekte metode og 0pgøres som drifts—

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, aendring i driftskapital og betalt Fondsskat.

Pengestmmme vedrarende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med kab og salg af

aktiviteter og finansielle anlaegsaktiver samt kflb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og

materielle anlaegsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestmmme vedrxarende finansieringsaktiviteter omfatter aendringer i starrelse eller sammensaetning af

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af Ian, indgfielse af

finansielle leasingaftaler, afdrag p3 rentebaerende gaeld, k¢b af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter Iikvide beholdninger og kortfristede vaerdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag

af kortfristet bankgaeld.


