Regnskab over indsamling i perioden 1. januar - 31. december 2020
Oplysninger om indsamlingen
Journalnummer
Indsamlers navn:
Indsamlingsperiode:
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:

20-700-02194
Den Almenvelgørende Fond KidsAid Danmark
1. januar - 31. december 2020
4728 4665241319
4728 10667089
3409 11913199

Oplysninger om indtægter og udgifter

Udgifter
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

579.684

3.750
4.444
1.109
48.800
570
561
1.349
948
2.002
9.113
23.749
27.629
6.000
209.665
339.689

Indsamlingsresultat
Anvendelse af overskud
Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til:
Donation til Aarhus Universitetshospital, Skejby
Donation af specialfremstillet cykel til sygdomsramt familie
Donation af hund til sygdomsramt familie
Tryllerier på 9 hospitalers børneafdelinger hver 14. dag

239.995

100.000
42.367
10.000
87.628
239.995

Ud over indsamlingsresultatet på 239.995 kr., har indsamlingen skab grundlag for gennemførelse af
Unikke oplevelser til en værdi på 1.187.200 kr.
I forbindelse med gennemførelse af indsamlinger etableres kontakter til en lang række personer,
(sports- 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, sommerlande 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.
Disse bidrag værdiansættes på baggrund af anslået markedsværdi til 1.187.200 kr. og består i
indsamlingsperioden blandt andet af:
- Udlevering af 150.000 stk. mundbind til syge børn
- Comedy-show med Nikolaj Stokholm
- Deltagelse i live-sessioner med bla. Nicklas Sahl, Malte Ebert, Henrik Svanekiær og Adam Duvå Hall
- Gennemførelse af lukkede event i Zoo
- Entrebilletter til børn og deres familier til Den Blå Planet, Disney on Ice, MGP, Tivoli, LEGO House,
Legoland, Fårup Sommerland, Lalandia, fodboldkampe, diverse TV-optagelser mv.

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. 2.

Henrik Lundorff, indsamlingsansvarlig

Niels Mikkelsen, næstformand

Søren Bach, bestyrelsesformand
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”
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