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Ledelsespétegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt 5rsrapporten for regnskabsfiret

01.01.2019 - 31.12.2019 for Julemaerkefonden.

Rrsrapporten aflaegges i overensstemmelse med 5rsregnskabsloven og ISOBRO'S retningslinier for indsam-

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

om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, ane- og Integrations-

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

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

finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og Pengestmmme for

regnskabssret 01.01.2019 - 31.12.2019.

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

omhandler.

Krsrapporten indstilles til §rsm¢dets godkendelse.

RoskiIde, den 17.03.2020
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Den uafhængige revisors revisionspétegning

Til bestyrelsen i Julemaerkefonden

Konklusion

Vi har revideret 5rsregnskabet for Julemaerkefonden for regnskabséret 01.01.2019 - 31.12.2019, der omfat—

ter resultatopgmelse, balance, egenkapitalopgarelse, pengestramsopgzirelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis. Krsregnskabet udarbejdes efter firsregnskabsloven og ISOBRO’s retningslinier for indsam—

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

om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Barne— og Integrationsmi—

nisteriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- 0g hundevaeddemél.

Det er vores opfattelse, at firsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansieHe

stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestmmme for regnskabséret

01.01.2019 — 31.12.2019 i overensstemmelse med firsregnskabsloven samt bestemmelserne i bekendtga—

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

SociaI—, Barne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri.

Grundlag for konklusion

Vi har udf¢rt vores revision i overensstemmelse med internationaie standarder om revision og de yderligere

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

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

skab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social—, Barne- og Integrationsministeriets

puljer efter Iov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste— og hundevaecldemZL Vores ansvar ifølge

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

af Srsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revi—

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

flvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opngede revisi—

onsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for érsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 3k5kegn5kab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med 5rsregnskabsloven og ISOBRO’s retningslinier for indsamlingsorganisationers regnskabsaflaeggelse. Le-

delsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som |edelsen anser for madvendig for at udarbejde et

firsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af firsregnskabet er |edelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften,

at opiyse om forhold vedmrende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde §rsregnskabet p3

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre [edelsen enten har til hensigt at likvidere fon-

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

Revisors ansvar for revisionen af érsregnskabet

Vores m3} er at opnfi h¢j grad af sikkerhed for, om §rsregnskabet som helhed er uden vaesentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigeiser eller fejl, og at afgive en revisionspStegning med en konklusion.

ij grad af sikkerhed er et h¢jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf¢res i

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

mark samt standarderne for offentlig revision jf. bekendtgwrelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og

revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Socia|—, Barne- og Integrationsministeriets puljer
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Den uafhængige revisors revisionspétegning

efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste— og hundevaeddem31, altid vil afdaekke vaesentlig

fejlinformation, nér sfidan findes. Fejlinformation kan opstfi 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 gkonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer p5 grundlag af 5rsregnskabet.

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

yderligere krav, der er galdende 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—,

Barne— og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste— og hun—

devaeddemfil foretager vi faglige vurderinger og opretholder professional skepsis under revisionen. Herud-

over:

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

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf¢rer revisionshandlinger som reaktion p5 disse risici samt

opn5r revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen

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

fejlinformation forgrsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesaettelse af intern kontrol.

o Opnér vi forstfielse 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 anyegdt al ledelsen, eLpassende, samt om de

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

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 5rsregnskabet p5 grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der p5 grundlag af det opnfiede revisionsbevis er vaesentlig usik-

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

fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspg—

tegning gøre opmaerksom p5 oplysninger herom i 3rsregnskabet eller, hvis sadanne oplysninger ikke

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

er opnget frem til datoen for vores revisionspétegning. Fremtidige begivenheder eller forhoid kan dog

medfiare, at fonden ikke iaengere kan fortsaette driften.

o Tager vi stilling til den samlede praesentation, struktur og indhoid af 5rsregnskabet, herunder noteop—

Iysningerne, samt om Srsregnskabet afspejier de underliggende transaktioner og begivenheder p5 en
O O - . ·

sadan made, at der gives et retVIsende biliede heraf.

Vi kommunikerer med den ¢verste ledeise om b|.a. det pianlagte omfang og den tidsmassige piacering af

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

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledeisen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspétegning

Vores konklusion om §rsregnskabet omfatter ikke |edelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om |edelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af §rsregnskabet er det vores ansvar at Iaese |ede|sesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vaesentligt inkonsistent med firsregnskabet eller vores viden

opnfiet ved revisionen eller p5 anden mfide synes at indeholde vaesentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kraevede oplysningeri henhold til

firsregnskabsloven.

Baseret p3 det udfarte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
firsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med firsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet

vaesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklaring i henhold til anden lovgivning og ¢vrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

er 0953 ansvarlig for, at der er taget skyldige flkonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved
forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet af Srsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøttet- sparsommelighed, produktivitet

og effektivitet.

Itilknytning til vores revision af 3rsregnskabet er det vores ansvar at gennemfwre juridisk—kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterpmver vi med h¢j grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte
dispositioner, der er omfattet af kegnskabsafsaeggelsem er i overensstemmelse med de relevante love og
andre forskrifter samt med indggede aftaler og saedvaniig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi

med haj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøttes- Skyldige
økon0mfske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet af 5rsregnskabet.

Hvis vi p3 grundlag af det udfflrte arbejde konkluderer, at der er anledning til vaesentlige kritiske

bemaerkninger, skai vi rapportere herom i denne Udtalelse.

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

Kflbenhavn, den 17.03.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerseiskab

CVR—nr. 33963556

Christian Dalmose Pedersen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24730
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Ledelsesberetning

2019 2018 2017 2016 2015

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

Hoved- og nagletal

Hovedtal

Indtaegter ved indtaegts-
116.963 95.130 74.870 68.077 66.681

skabende aktiviteter

Resultat af indtaegts-
88.000 75.175 57.870 53.323 53.384

skabende aktiviteter

Driftsresultat 7.101 7.357 7.481 5.914 13.413

Resultat af finansielle
7.639 (2.100) 2.872 1.809 95

poster

Rrets resultat 14.740 5.257 10.353 7.723 13.508

Samlede aktiver 136.862 110.822 98.442 87.453 72.317

Egenkapital 107.849 91.109 83.853 73.500 65.777

Pengestrwmme fra
23.766 12.493 11.455 13.497 13.462

driftsaktivitet

Antal medarbejdere p5
143 136 133 116 106

balancedagen (stk.)

Nfiglet'al

Overskudsgrad ved

indsamlinger (%) 75,2 79,0 - 77,3 78,3 80,1

Administrationsprocent (0/0) 3,5 4,0 5,7 5,5 4,6

Formélsprocent (0/0) 72,5 75,1 70,9 75,0 72,2

Konsolideringsprocent (%) 12,6 5,5 13,8 11,3 20,3

Sikkerhedsmargin 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0

Andel af offentlig

finansiering (O/o) 5,1 6,2 7,5 8,6 10,4

Soliditetsgrad (%) 78,8 82,2 85,2 84,0 91,0

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

Nagletal

Overskudsgrad ved indsamlinger (%)

Administrationsprocent (%)

Omkostninger ved formfilsbestemte aktiviteter * 100
Formfilsprocent (%)

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 aktiviteter

Krets resultat * 100
Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

E enka ital

Samlede omkostninger til indtaegtsskabende, for—

mélsbestemte og generelle aktiviteter

Indsamlede offentlige midler * 100
Indtaegter ved indtaegtsskabende aktiviteter

Egenkagital x 100
Samlede aktiver

Nagletal udtrykker

Virksomhedens driftsmaessige gearing.

Administrationsprocenten viser den del af

fondens samlede indtaegter, der er medga°et

til henholdsvis administration o.|. og ikke

henfmrbare kapacitetsomkostninger.

Formfilsprocenten viser den andel af

fondens samlede indtaegter, der er medgfiet

til formglsbestemte aktiviteteri

regnskabsaret i form af afholdte

omkostninger direkte henfwr—bare til de

pfigaeldende akti

Konsolideringsprocenten viser den del af

fondens samlede indtaegter, der er medgget

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.

For Julemaerkefonden er det driftstilskud fra

Sundhedsstyrelsen og Tips— og Iottomidler.

Virksomhedens finansielle styrke.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Julemaerkefondens for-le har siden 1904 vaeret at udgive et Julemarke 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 bør-os problemer, men hjaelper som
udgangspunkt strn med de udfordringer de star i, og som den generelle samfundsudvikling skaber.

Julemaerkefonden tilgodeser formélet ved at drive Julemaerkehjem. Fonden fibnede 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 °/o og der er nu plads til 198 barn ad gangen.

De fem Julemaerkehjem liggeri Kollund, Hobro, Roskilde, leted og Skælskør og hari 2019 samlet modtaget

knap 1000 byzirn i alderen 7 — 14 St- til et ophold p§ 10 uger. Julemaerkefonden har en mélsatning om at

Julemaerkehjemmene skal have fuld belaegning i 50 uger om Sted Det er lykkedes i 2019. Opholdet, der

finder sted p5 grundiag af en ansejgning og efter henvisning, er gratis for foraeidrene og kommunen.

Udvikling i aktiviteter og akonomiske forhold

Udvikling i ¢konomi

Juiemarkefondens indsamlingsstrategi skai sikre driften af fem Julemaerkehjem efter 2022 n5r donationen

fra Liljeborg Koncernen falder vaek. Udviklingen i Juiemaerkefondens akonomi, skal ses i den kontekst, da

indsamiede midler, omkostninger og resultat vii vaere stigende. Det vil skabe en aget egenkapital, som er

nødvendig for at der er midler til drift af Juiemaerkehjemmene, hvis mSIene i indsamlingsstrategien ikke er

indfriet til fulde i 2023.

Bruttoresuitatet er p3 88,0 mio. kr. En forbedring i forhold til 2018 p3 12,8 mio. kr.

Overskuddet ved egen virksomhed er steget i forhold til 2018 og vedmrer et ekstraordinaert godt saig af

TV2’s Julekaiender og mindre faid iJuiem&rkesaiget. Samiet er det et omrfide, som giver et fornuftigt bidrag

til driften af Julemærkehjemmene. Indtaegterne fra indsamiede midler er steget med 18,0 mio. kr. i forhold

til 2018, hvoraf starstedeien afstigningen vedmrer et hwjere niveau afarveindtagter (+9.7 mio. kr.), generel

vaekst i privat—, erhvervs— og fondsdonationer, samt forméisspecifikke donationer til byggeprojekter p5 Jule—

maerkehjemmene. Omkostningerne er steget med 5,8 mio. kr. Stigningen i omkostninger er drevet af ¢gede

markedsf¢rings—, IT— og Ignomkostninger, som følge af de strategiske indsatser i indsamlingsstrategien.

Driften af Juiemaerkehjemmene er steget med 13,4 mio. kr. Dette daekker primaert over omkostninger til

renoveringsprojekter p3 Julemaerkehjemmene, men 0953 hwjere I¢nomkostninger som følge af overens-

komststigninger. Resultatet af overenskomstforhandlinger 2018 p3virker sfiledes driften af Juiem&rkehjem-

mene og vil gøre det i Stene fremover.

Administrationsomkostningerne er p5 4,1 mio. kr. En stigning i forhold til 2018 pg 0,3 mio. kr. Dette daekker

over wgede løn— og driftsomkostninger. Samiet set er administrationsprocenten dog faldet fra 4,0 °/o i 2018

til 3,5 °/o i 2019. Den lave administrationsprocent i Julemaerkefonden, er i tr3d ønsket om at have en effektiv

indsamlingsorganisation og forventes at vare i samme lave niveau, nér indtaegtsniveauet iesftes i Stene for

indsamlingsstrategien.
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Ledelsesberetning

Driftsresultatet er 7,1 mio. kr. Et faId p5 0,3 mio. kr. i forhold til 2018. Resultatet betragtes som meget
tilfredsstillende.

Finansielle indtaegter og omkostninger er samlet steget med 9,7 mio. kr. og afspejler et ekstraordinaert hwjt

afkast ift. Julemaerkefondens investeringsstrategi, grundet den generelle udvikling i markedet. Afkastet skal

0955 ses i kontekst med tabet p5 finansielle poster i 2018.

Krets resultat er et overskud p5 14,7 mio. kr. mod et resultat p5 5,3 mio. kr. i 2018.

Krets resultat overfmes til Julem&rkefondens egenkapital som séledes udgar 107,8 mio. kr. Julemaerkefon—

dens sikkerhedsmargin er herefter 0,9 og er et fald i forhold til 2018 p5 0,1. Det skyldes h¢jere driftsom—

kostninger p5 Julemaerkehjemmene drevet af renoveringsprojekter og omkostninger til at indsamlede midler.

Sikkerhedsmarginen er et udtryk for at egenkapitalen kan daekke knap et Sk afJulemaerkefondens nuvaerende

aktivitetsniveau. Det forventes, at egenkapitalen vil blive øget i de kommende Sk i takt med at Julemaerke-

fonden wger fokus p5 fundraising for at sikre driften af fem Julemaerkehjem efter 2022, n5r donationen fra

Liljeborg Koncernen falder vaek.

For regnskabséret 2020 budgetteres der med et overskud p5 12,0 mio. kr.

Udvikling i aktiviteter

I 2019 har kwbere af Julemarket, private donationer, donationer fra virksomheder, fonde, foreninger, loger

og events i alle belflbsstgrrelser bidraget til det wkonomiske grundlag for Julemarkehjemmenes hjapear—

bejde. En stor, varm tak til alle.

’Julerfiaerkesalget blev samlet p5 10,3 mio. kr., hviiiiketiéf et fald p5 0,1irmioiikr.iirforho|d
til 2018. Faldet er

vaesentiigt mindre end forventet ved budgetteringen, hvilket skyldes prisstigning, kombineret med et mindre

fald i styksalget. Det er de aendrede kommunikationsvaner som far Julemaerkesalget til at falde. Selvom

Julemaerket er digitaliseret til bade mail og app, kan det ikke daemme op for faldet i omsaetningen af det

fysiske Julemaerke.

Julemaerkesalget vil 0955 i Stene fremover falde, men vurderingen er, at Julemaerkemaerket ud over den

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

indsamlingsmetoder samt kommunikationen om Julemarkefondens hjaelpearbejde.

Indsamlingen fra faste private gavegivere (JulemaerkeVenner) er 0955 i 2019 ¢get. Julemaerkefonden oplever

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 vaere at udbygge antallet af JulemarkeVenner og at age

indsatsen for at fastholde og øge Ievetidsvaerdien af vaerende.

Donationer fra virksomheder er (zsget i 2019. Fokus vil i Stene fremover vaere at udvikle samarbejdet med
udvalgte virksomheder tii deciderede iaengerevarende strategiske partnerskaber.

Niveauet af donationer fra fonde der støtter driften af Julemaerkehjemmene hari 2019 vaeret stigende grun-

det flere strategiske samarbejder. Juiemaerkefonden er dybt afhaengig af fondsdonationer for at sikre den

fortsatte drift, som er grundlaget for Julemaerkehjemmenes virke. Fondsdonationer er et prioriteret omréde
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Ledelsesberetning

— béde i forhold til at udvikle eksisterende relationer, opbygge laengerevarende strategiske partnerskaber

samt at opdyrke nye fonde som dels ønsker at hjaelpe til med at udvikle hjaelpearbejde via projekter, men
som 0955 ser det som et m5| at sikre projektets forankring i den daglige drift. Ole Kirk’s Fond har med en

donation i perioden 2019 — 2021 sikret, at Julemaerkehjemmene ogsfi i Stene fremover kan arbejde med at

sikre Iangtidseffekten af b¢rns ophold p3 Julemaerkehjemmene i samarbejde med foraeldre, hjemkommune
og andre private aktarer.

I 2019 blev der bygget nye skolekwkkener p5 Julemaerkehjemmene Skaelskgr og Fjordmark, hvor Julemaer—

kefondens koncept for madvaerksteder nu skal implementeres. Malet er, at madvaerkstederne skal bidrage

til at barn og deres familier bliver endnu bedre til at fastholde den nye, sunde Iivsstil efter opholdet p5

Julemaerkehjemmene. Byggeri af skolekwkken p5 Julemaerkehjemmet Hobro vil blive igangsat i 2020. Det er

Augustinus Fonden som dels har Støtter byggerierne af skolekøkkeneme, samt sikret driften af disse i perio-

den 2019 - 2021.

Julemaerkefonden fokuserer tiltagende p3 foraeldresamarbejdet, som i dag komng med stor tilfredshed. I

2019 er foraeldresamarbejdet blevet evalueret og der er udvikiet en model for at udvide foraeldresamarbejdet

yderligere. P5 Julemaerkehjemmet Liljeborg, arbejdes i dag med et koncept for trivselsvaerksteder, som for—

ventes udrullet p5 alie hjem i 2020. Begge modeller kraever en vaesentlig merfinansiering, og muligheder for

strategiske samarbejder til dette afdaekkes i 2020.

I§rene fremover vil en fokuseret indsats p5 fundraising for at adressere to store udfordringer vaere p5kraevet.

Dels at driften af Julemaerkehjemmet Liljeborg kan oprethoides efter 2022 og dels til at kompensere for det

faidende Julemaerkesalg. Arbejdet med en ny indsamlingsstrategi der blev faerdiggjorti 2018 og har afdaekket

behovet for, hvordan Julemaerkefonden skal udvikle organisationen, optimere rakonomistyring og administra-
W

tionfikre den rette IT—underswttelse og investere yderligere i fundraising— 067kommunikationsressourcer. I

de kommende Sk forventes det, at denne satsning vil kunne aflaeses i regnskaberne bade p5 omkostnings—

og indtmgtssiden.

Resultatet for 2019 er saledes med til at konsolidere Julemaerkefondens akonomi og ruste fonden til de

kommende §rs udfordringer.

Redegarelse for fondsledelse

Julemaerkefondens bestyrelsen bestér af 11 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende og vaeiger af sin

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

for kontinuitet tiistraeber fondsbestyrelsen, at der ved sammensatningen og indstilling af nye
bestyrelsesmediemmer tages hensyn til mangfoldighed i henseende til kwn, alder, erhvervserfaring m.v.

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

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

sammensaetning, tager fondsbestyrelsen initiativ til at aendre sammensaetningen.

Fondsbestyrelsen evaiuerer bidrag og resultater Sriigt via en sp¢rgeskemaunders¢gelse som draftes p5 et

bestyrelsesmiade, hvor indsatser aftales.
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Fondsbestyrelsesmedlemmer udpeges som minimum for en periode p5 2 3r og maksimalt for en periode p5

4 5r. Genudpegning af fondsbestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer skal udtraede af fondsbestyrelsen i forbindelse med fondsbestyrelsesmadet til

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

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

god fondsledelse.

Redeg¢relse for uddelingspolitik

Julemaerkefondens vedtaegter fastser at fondens form5| er at fremskaffe midler til anvendelse 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 bxarn kan tilbydes ophold i kortere eller laengere

tid. Julemaerkefonden foretager sfiledes ikke eksterne uddelinger men kun intern uddeling til driften af Jule-

maerkehjemmene.

Begivenheder efter balancedagen

Efter regnskabsfirets afslutning er cler ikke indtruffet begivenheder, som vaesentligt vil kunne pfivirke fondens

finansielle stilling.
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2019 2018 

Note t.kr. t.kr.

1 116.963 95.130 

2 (28.963) (19.955) 

88.000 75.175 

3 (84.813) (71.456) 

3 (4.096) (3. 767) 

4 8.010 7.405 

7.101 7.357 

7.954 3.462 

(315) (5.562)

Resultatopg,arelse for 2019 

Indtregter ved indtregtsskabende aktiviteter 

Omkostninger ved indtregtsskabende aktiviteter 

Resultat af indtaegtsskabende aktiviteter 

Drift af Julemærkehjemmene 

Administrationsomkostninger 

Andre driftsindtregter 

Driftsresu I tat 

Andre finansielle indtregter 

Andre finansielle omkostninger 

Arets resultat 5 14.740 5.257 
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Balance pr. 31.12.2019

2019 2018
Note t.kr. t.kr.

Grunde og bygninger 8.235 8.362

Materielle aktiver 6 8.235 8.362

Langfristede aktiver 8.235 8.362

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.946 15.094

Andre tilgodehavender 384 835

Tilgodehavender 16.330 15.929

Andre vaerdipapirer og kapitalandele 101.125 63.664

Vardipapirer og kapitalandele 101.125 63.664

Likvide beholdninger 11.172 22.867

Kortfristede aktiver 128.627 102.460

Aktiver 136.862 110.822



Julemaerkefonden 14

Balance pr. 31.12.2019

2019 2018
Note t.kr. t.kr.

Virksomhedskapital 5.000 3.000

Reservefond 32.200 32.200

Overfesrt overskud eller underskud 70.649 55.909

Egenkapital 107.849 91.109

Andre hensatte forpligtelser 7 6.600 O

Modtagne forudbetalinger fra kunder 8 7.313 7.121

Leverandwrer af varer og tjenesteydelser 5.616 4.149

Anden gaeld 9.484 8.443

Kortfristede forpligtelser 29.013 19.713

Forpligtelser 29.013 19.713

Passivel‘ 136.862 110.822

Ikke—indregnede leje— og leasingforpligtelser 10

Eventualaktiver 11

VPantsaetninger og sikkerhedsstillelser 1'12
7

Transaktioner med naertstSende parter 13
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Egenkapitalopgmelse for 2019

Overfart

Virksom— overskud eller

hedskapital Reservefond underskud I alt

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

Egenkapital primo 3.000 32.200 55.909 91.109

Kapitalforhfljelse 2.000 O O 2.000

Krets resultat O O 14.740 14.740

Egenkapital ultimo 5.000 32.200 70.649 107.849
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Pengestr¢msopg¢relse for 2019

2019 2018
Note t.kr. t.kr.

Driftsresultat 7.101 7.357

Af— og nedskrivninger 127 127

FEndringeri arbejdskapital 9 8.899 7.109

Pengestramme vedr¢rende primer drift 16.127 14.593

Modtagne finansielle indtaegter 7.954 3.462

Betalte finansielle omkostninger (315) (5.562)

Pengestmmme vedmrende drift 23.766 12.493

Kontant kapitalforhiajelse 2.000 2.000

Pengestmmme vedrarende finansiering 2.000 2.000

Endring i likvider 25.766 14.493

Likvider primo 86.531 72.038

Likvider ultimo 112.297 86.531

Likvider ultimo sammensaetter sig af:

Likvide beholdninger 11.172 22.867

Vaerdipapirer
- -

161.125 63.664

Likvider ultimo 112.297 86.531
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Noter

2019 2018
t.kr. t.kr.

1. Indtagter ved indtagtsskabende aktiviteter

Indsamlede midler 96.590 78.539

Indtaegter ved egen virksomhed 20.373 16.591

116.963 95.130

2. Omkostninger ved indtaegtsskabende aktiviteter

2019 2018
kr. t.kr.

Omkostninger ved indsamlede midler:

Andre eksterne omkostninger 14.422 10.632

Personaleomkostninger 6.271 4.230

20.693 14.862

Omkostninger ved egen virksomhed:

Andre eksterne omkostninger 7.180 4.352

Personaleomkostninger 1.090 741

8.270 5.093

28.963 19.955

2019 2018

t.kr. t.kr.

3. Personaleomkostninger

Gager og lønninger 65.141 59.826

Andre omkostninger til social sikring 385 249

Andre personaleomkostninger 144 33

65.670 60.108

Antal ansatte pr. balancedagen 143 136

Ledelses- Ledelses-

vederlag vederlag

2019 2018

t.kr. t.kr.

Direktion 982 979

982 979

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.
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Noter

2019 2018
t.kr. t.kr.

Personaleomkostninger fordeles p3 følgende funktioner

Omkostninger ved indsamlede midler 6.271 4.230

Omkostninger ved egen virksomhed 1.090 741
Administrationsomkostninger 2.448 2.178

Drift af Julemaerkehjemmene 55.861 52.959

65.670 60.108

4. Andre driftsindtaegter

I andre driftsindtaegter indgér tilskud fra Sundhedsstyrelsen p5 3.500 t.kr. (2018: 3.500 t.kr.) samt tilskud

fra Tips- og Lottomidler p3 2.461 t.kr. (2018: 2.384 t.kr.) samt modtaget momskompensation p3 2.049 t.kr.

(2018: 1.521 t.kr.). Driftstilskuddet fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Tips— og Lottomidler er anvendt

til Julemaerkefondens formSl jf. vedtaegterne og helt konkret til aflanning af socialpaedagoger p3 de fem

Julemaerkehjem.

5. Forslag til resultatdisponering

Overfxart resultat

6. Materielle aktiver

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Af— og nedskrivninger primo

Krets afskrivninger

Af— og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmaessig Værdi ultimo

Ejendomsvaerdi ifølge seneste offentlige vurdering for 2018 udg¢r 34.950 t.kr.

7. Andre hensatte forpligtelser

2019 2018

t.kr. t.kr.

14.740 5.257

714.740 5.257

Grunde og

bygninger

t.kr.

10.584

10.584

(2.222)

(127)

(2.349)

8.235

Andre hensatte forpligtelser vedmrer hensaettelse til istandsaettelse af Julemaerkehjemmene.
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Noter

8. Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger bestfir af midler til hjemmene vedmrende saerlige for-le 7.313 t.kr. (7.121 t.kr.).

2019 2018
t.kr. t.kr.

9. IEndring i arbejdskapital

FEndring i tilgodehavender (401) 1.988

FEndring i leverandargaeld mv. 9.300 5.121

8.899 7.109

2019 2018
t.kr. t.kr.

10. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje— eller leasingkontrakter frem til udlab i alt 19.442 23.845

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

jeborg ApS og Liljeborg Invest 2 ApS.

11. Eventualaktiver

Der er pr. 31.12.2019 et ikke indregnet skatteaktiv vedmrende materielle anlaegsaktiver, vaerdipapirer og

kurstab p5 124 t.kr.

- 12rPantsaetninger og sikkerhedsstillel’ser
7

Til sikkerhed for bankgaeld er vaerdipapirer med en regnskabsmaessig vaerdi p5 101.125 t.kr. pantsat.

13. Transaktioner med nartstéende parter

Der har i 2019 ikke vaeret transaktioner med naertstfiende parter.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 3rsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C

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

for indsamlingsorganisationers regnskabsaflaeggelse.

Der er foretaget aendringer af klassifikationen af resultatopgxarelsen i forbindelse med tilretning af

omkostningsfordelinger. Sammenligningstallene for 2018 er aendret tilsvarende. Den aendrede klassifikation

har ikke indflydelse p3 aktiver og passiver, resultat eller finansielle stilling.

Resultatopgfirelsen

Indtagter ved indtagtsskabende aktiviteter

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

mv., indregnes sfifremt levering og risikoovergang til k¢ber har fundet sted inden udgangen af regnskabs—

Sved

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

skabsposten tilskud fra Satspuljen og momskompensation. Indtaegterne indregnes n51” belgbene 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. Indtaegterne indregnes i den periode de vedrarer.

Omkostninger ved indtagtsskabende aktiviteter
’

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

rige omkostninger, der er afholdt for at opn5 regnskabsérets nettoomsaetning, herunder Ifln og gager samt
af- og nedskrivninger p5 immaterielle og materielle anlaegsaktiver.

Drift af julemarkehjemmene
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 Iyzm og gager til medarbejdere i administration og |edelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af

tilgodehavender samt af— og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlaegsaktiver, der benyttes i

administrationen af virksomheden.

Andre driftsindtagter

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

vitet.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtagter

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

nettokursgevinster vedrarende vaerdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af fi—

nansielle aktiver.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger best5r af renteomkostninger, nettokurstab vedmrende vaerdipapirer, gaeld

og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser.

Balancen

Materielle anlaegsaktiver

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

ikke p3 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. Der foretages

Iineaere afskrivninger baseret p5 følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 Sk

Forventede brugstider og restvaerdier revurderes Srligt. Regtyardign p3 bygningemerfir estimeret til 40%
af kdsftpriseks

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 imyzidegfielse af forventede tab.

Andre vardipapirer og kapitalandele (omsatningsaktiver)

Andre vaerdipapirer og kapitalandele indregnet under omsaetningsaktiver omfatter barsnoterede vaerdipa—

pir, der mé’les til dagsvaerdi (barskurs) p3 balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestéender.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedmrende operationelle Ieasingaftaler indregnes lineart i resultatopgmelsen over leasing-

perioden.
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Andre finansielle forpligtelser

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

Modtagne forudbetalinger

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

Pengestmmsopgarelsen

Pengestrtamsopggarelsen viser pengestmmme vedmrende drift, investeringer og finansiering samt Iikviderne

ved firets begyndelse og slutning.

Pengestmmme vedmrende driftsaktiviteter praesenteres efter den indirekte metode og 0P9øc«es som drifts-

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

Penge-strømme vedmrende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med k¢b og salg af

aktiviteter og finansielle anlagsaktiver samt kwb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og

materielle anlaegsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestmmme vedmrende finansieringsaktiviteter omfatter aendringer i stmrelse eller sammensaetning af

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lfin, indgéelse af

finansielle leasingaftaler, afdrag p5 rentebaerende gald, kab af egne aktier og betaling af udbytte.

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

af kortfristet bankgaeld.


