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Ledelsespåtegning
Julemærkefonden har for 2020 haft indtægter på 84.922 t.kr. og afholdt samlede udgifter på 8.734 t.kr. i forbindelse med offentlige indsamlingsaktiviteter.
Vi har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2020 for indtægter
og udgifter i forbindelse med Julemærkefondens offentlige indsamlingsaktiviteter.
Indsamlingen er foretaget i henhold til Julemærkefondens godkendelse i henhold til LL § 8 A, stk. 2 og LL §
12, stk. 3 og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Indsamlingen er gennemført ved en husindsamling
Vi anser det opstillede regnskab for indsamling til fordel for fondens generelle arbejde for perioden 1. januar
2020 - 31. december 2020, for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne
i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven.
Vi kan oplyse,
at

regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler

at

regnskabsføringen er tilrettelagt, så der sker en betryggende administration og anvendelse af bevillingen
fra Indsamlingsnævnet

at

tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder Indsamlingsnævnets bestemmelser.

at

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

at

tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed

Vi kan endvidere oplyse, at regnskabet vil blive offentliggjort på Julemærkefondens hjemmeside.

Roskilde, den 23. marts 2021

Søren Ravn Jensen
direktør
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Den uafhængige revisors erklæring på ”Indsamlingsregnskab for 2020”
Til Julemærkefonden og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020, der udviser et
samlet indsamlet beløb på 84.922 t.kr. og afholdte udgifter på 8.734 t.kr.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
samt Lov om indsamling nr. 511 af 26. maj 2014.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden 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 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.
Fremhævelse om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26. maj 2014. Som følge
heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Julemærkefonden og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres
til eller anvendes af andre parter end Julemærkefonden og Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med bestemmelserne i
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion.
Høj 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 gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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
indsamlingsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæring på ”Indsamlingsregnskab for 2020”
(fortsat)
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:







Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 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.
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 fondens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt
Lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.
København, den 23. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Beretning
Resultat af Julemærkefondens offentlige indsamling er på 84,9 mio. kr. En forbedring i forhold til 2019
på 5,2 mio. kr. Stigningen dækker over en lille nedgang i salg af Julemærker, TV2 pap-julekalender og
øvrige støtteprodukter. Stigningen i antallet er gaver udgør 6,9 mio. kr.
De samlede omkostninger til indsamlinger er på 8,7 mio. kr. En stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til 2019.
Stigningen i omkostninger er rimelig i relation til indtægtsfremgangen.
Udvikling i aktiviteter
I 2020 har købere af Julemærket, private donationer, donationer fra virksomheder, fonde, foreninger, loger
og events i alle beløbsstørrelser bidraget til det økonomiske grundlag for Julemærkehjemmenes hjælpearbejde.
En stor, varm tak til alle.
Julemærkesalget blev samlet på 9,9 mio. kr., hvilket er et fald på 0,4 mio. kr. i forhold til 2019. Faldet er
væ-sentligt mindre end forventet ved budgetteringen, hvilket skyldes et mindre fald i styksalget. Det er de
ændrede kommunikationsvaner som får Julemærkesalget til at falde. Selvom Julemærket er digitaliseret, kan
det ikke dæmme op for faldet i omsætningen af det fysiske Julemærke.

Julemærkesalget vil også i årene fremover falde, men vurderingen er, at Julemærkemærket ud over den umiddelbare indsamlingsmæssige effekt, også har en brandværdi som vil kunne danne platform for andre indsamlingsmetoder samt kommunikationen om Julemærkefondens hjælpearbejde.
Indsamlingen fra faste private gavegivere (JulemærkeVenner) er også i 2020 øget. Julemærkefonden oplever
meget positivitet og støtte til Julemærkehjemmenes arbejde, hvilket afspejler sig i at antallet
af Julemærke-Venner, som er ca. 25.000.
Fokus vil i 2021 fortsat være at udbygge antallet
af JulemærkeVenner og at øge indsatsen for at fastholde og øge levetidsværdien af værende.

Donationer fra virksomheder er øget i 2020. Fokus vil i årene fremover være at udvikle samarbejdet med udvalgte virksomheder til deciderede længerevarende strategiske partnerskaber.
Niveauet af donationer fra fonde, der støtter driften af Julemærkehjemmene, har i 2020 været stigende
grundet flere strategiske samarbejder. Julemærkefonden er dybt afhængig af fondsdonationer for at sikre
den fortsatte drift, som er grundlaget for Julemærkehjemmenes virke. Fondsdonationer er et prioriteret
område – både i forhold til at udvikle relationerne til værende fonde, opbygge længerevarende strategiske
partnerskaber samt at opdyrke nye fonde, som dels ønsker at hjælpe til med at udvikle hjælpearbejde via
projekter, men også ser det som et mål at sikre projektets forankring i den daglige drift. Ole Kirk’s Fond har
med en donation i perioden 2019 – 2021 sikret, at Julemærkehjemmene også i årene fremover kan arbejde
med at sikre langtidseffekten af børns ophold på Julemærkehjemmene i samarbejde med forældre,
hjemkommune og andre private aktører.
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Regnskab for Julemærkefondens offentlige indsamling 1. januar til 31. december 2020

t.kr.
Indtægter
Salg af Julemærket 2020

9.854

Salg, elektroniske Julemærker 2020

1.721

TV2 pap-julekalender

3.334

Salg af tidligere årgange, julekort, støtteprodukter m.v.

3.707

Gaver

66.306

Indtægter i alt

84.922

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

4.628

E-julemærket

1.065

Øvrige salgsomkostninger

1.403

Personaleomkostninger

1.638

Omkostninger i alt

8.734

Overskud - overført til Julemærkefondens driftsregnskab (drift af Julemærkehjemmene)

76.188

