Regnskab over indsamling i perioden 1. januar - 31. december 2019
Oplysninger om indsamlingen
Journalnummer
Indsamlers navn:
Indsamlingsperiode:
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:

18-700-01188
Den Almenvelgørende Fond KidsAid Danmark
1. januar - 31. december 2019
4728 4665241319
4728 10667089
3409 11913199

Oplysninger om indtægter og udgifter

Udgifter
Eventbureau
Lys/lyd, TV-produktion mv.
Underholdning
Præmier
Køb af auktionsvarer
Transportudgifter
Hotelophold
Restauration og bespisning vedrørende arrangement
Annoncer og reklame
Gaver og repræsentation
Diverse udgifter
Tab på tilgodehavender
Ikke-fradragsberettiget moms
Revision af indsamlingsregnskab
Henførte lønomkostninger

5.192.963

415.151
74.142
46.089
2.263
924.852
445.530
934.798
99.104
150.149
31.958
410.554
95.509
34.641
6.000
990.894
4.661.634

Indsamlingsresultat
Anvendelse af overskud
Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til:
Donation til OUH, H. C. Andersen Børnehospital
Donation til Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Gennemførelse af koncerter med bla. Gulddreng, Nicklas Sahl og Christopher på
flere hospitalers børneafdelinger
Tryllerier på 9 hospitalers børneafdelinger hver 14. dag

531.329

96.000
27.100
141.375
266.854
531.329

Ud over indsamlingsresultatet på 531.329 kr., har indsamlingen skabt grundlag for gennemførelse af
Unikke oplevelser til en værdi på 3.118.800 kr.
I forbindelse med gennemførelsen af indsamlinger etableres kontakter til en lang række personer,
(sport- og musikstjerner, TV-kendisser, virksomhedsejere mv.) som ønsker at bidrage til at opfylde
fondens (indsamlingens) formål - støtte til syge børn mv.
Disse personer bidrager bla. ved afholdelse af koncerter, fester og øvrige shows, levering af
entrebilletter til biograf og sportsbegivenheder mv., levering af diverse materialer mv., hvorved
der kan skabes Unikke oplevelser overfor de syge børn.
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Indkomne bidrag

Disse bidrag leveres ofte vederlagsfrit af de forskellige kunstnere, musikere mv. Som følge heraf
indgår værdien heraf ikke som en indtægt i indsamlingsregnskabet, og dermed heller ikke som
"anvendelse af overskud" på trods af, at disse Unikke oplevelser har stor værdi for de pågældende
børn.

Underskrifter
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelses §8, stk. 3.
Den 3. august 2021

Henrik Lundorff, indsamlingsansvarlig

Niels Mikkelsen, næstformand

Søren Bach, bestyrelsesformand
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Disse bidrag værdiansættes på baggrund af anslået markedsværdi til 3.118.800 kr. og består i
indsamlingsperioden blandt andet af:
- Familiedag for over 500 børn og deres familier med bla. fly, biler og koncert med Christopher
- Gennemførelse af Egetæppe-koncert for over 400 børn og deres familier med bla. Malthe Ebert,
Nicklas Sahl og Alexander Oscar
- Lego Play Day for 250 børn og deres familier
- Børnefestibal for 500 børn
- Juleshow med Burhan G
- Comedy-show med Lars Hjortshøj
- Comedy-show med Uffe Holm
- Entrebilletter til børn og deres familier til Tivoli København, ishockey-kamp, fodbold-kamp,
badminton-kamp, biograf, bowlingcenter, Lego House mv.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen

Henrik Lundorff
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Søren Rosendahl Bach
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