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Kære Christian / Frihedsbrevet 
 
Vi har modtaget din mail med en række spørgsmål. Tak for det. 
 
Indledningsvist, syntes vi, det er formålstjenligt at forklare hvordan KidsAid driver vores fundraising og 
aktiviteter. Samlet set giver dette et mere retvisende billede af, hvem vi er og hvordan vores organisation 
driver charity og fundraising.  
 
Overordnet set har KidsAid to hovedformål  
 

1) At indsamle penge via donationer og fundraising til uddeling 
2) At skabe unikke oplevelser for syge børn og deres familier 

 
De formål adskiller os en del fra de fleste velkendte indsamlingsorganisationer. Det betyder også at vi – 
modsat de fleste andre – har en anden regnskabspraksis.  Kidsaid’s indtægter og omkostninger kommer fra 
ikke fra én årlig landsindsamling eller at ansatte, i en god sags tjeneste, er rundt og samle ind med 
raslebøsser.  
KidsAid skaber indtægter fra en lang række årlige større events (fx Stjernegolf) og vi skaber helt unikke 
oplevelser ved at samle og aktivere syge børn og særligt under helt trykke rammer, fx til koncerter, ved 
trylleri, ved biografture mv. Unikke oplevelser som ikke kan købes eller findes andre steder. Sidstnævnte 
kræver gode stærke erfarne hænder/ansatte. 
 
Dette arbejde uddyber vi herunder. Men vi vil naturligvis meget gerne fortælle mere om dette arbejde over 
en kop kaffe. Du har hermed en åben invitation. 
 
 
KidsAid organisation. 
  
KidsAid har et lille agilt kontor med meget få ansatte. De ansatte får en løn, der ligger betydeligt under 
hvad de kunne få andre steder. Men de har valgt at bruge deres arbejdsliv på at gøre en forskel for syge 
børn, og særligt når vi er ude og lave vores unikke oplevelser.  
 
KidsAid har i 2021 i gennemsnit 4,3 årsværk/ansatte i sekretariatet. Gennemsnitslønnen er ca. 36.000 kr. pr 
md, for projektledere og sekretariatsleder. Foruden vores 4,3 ansatte bruger vi frivillige til at hjælpe med 
afvikling af vores events både ifm. fundraising og børneevents til koncerter eller på hospitaler (unikke 
oplevelser). 
 
Den daglige drift, sikring af tryghed hos de kritisk syge børn ved unikke oplevelser og projektstyring kan ikke 
overlades til frivillige, hverken i forhold til tid eller kompetencer. Kroniske syge børn og deres familier 
kommer kun til vores events, hvis der er en trusted partner. 
 
En stor del af vores indtægter går til at skabe disse unikke oplevelser (trylleri på hospitaler, egen-
arrangerede events) og derfor har vi brug for kompetente ansatte til at løfte opgaverne. Modsat os, samler 
andre velgørende organisationer penge ind ved landsindsamlinger og sender pengene videre. Vi holder 
aktiviteterne tæt på KidsAid, og det kræver et andet organisatorisk setup. 4 personer i KidsAid sekretariatet 
er ikke mange til at drive dette omfattende arbejde, som skaber glæde for tusindvis af børn og familier 
årligt. 
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KidsAid regnskab og årsrapportspraksis 
 
KidsAid’s indsamlingsregnskab er udarbejdet på baggrund af de regler der gælder herfor, sat af 
civilstyrelsen. Indsamlingsregnskabet tager udgangspunkt i bidrag fra privatpersoner og 
velgørenhedsauktioner, hvorimod bidrag fra virksomheder ikke må indgå. Det fremgår til gengæld af 
årsregnskabet, hvorfor det er vigtigt at understrege at årsregnskabet er det retvisende billede af KidsAid’s 
overskudsgrad. Indtægter i indsamlingsregnskab og indtægter i årsregnskab er to forskellige ting.   
 
Fx viser indsamlingsregnskabet for 2021 indkomne bidrag på 3.031 t.kr. hvorimod årsrapporten viser 
indtægter for 13.810 t.kr. (ekskl. Unikke Oplevelser) 
 
 
KidsAid er pålagt at lave indsamlingsregnskabet fra civilstyrelsen og her fremgår de direkte indtægter fra 
donationer. Alle indsamlingsregnskaber er godkendt af Indsamlingsnævnet/Civilstyrelsen. 
 
KidsAid overskudsgrad 
 
I nævner at indsamlingsregnskaberne for 2016 – 2021 viser en overskudsgrad på 21 %. Det er som tidligere 
anført ikke retvisende billede for vores samlede indtægter.  
 
Det samlede retvisende billede fra årsrapport for samme periode gengiver netto indtægter efter 
arrangementsomkostninger på 40 mio, resultat incl unikke oplevelser på 25 mio og dermed en 
overskudsgrad på over 60%. Ved flere af KidsAid’s store indsamlingsevents kommer op mod 90 pct af 
indsamlingen/bidragene faktisk fra virksomheder. Mange virksomheder bruger KidAid’s events til at 
invitere ansatte eller samarbejdspartnere til en aften, hvor der støttes et godt formål. Disse indtægter 
fremgår ligeledes kun af årsregnskabet. 
 
Kigger man på det samme billede for 2021 alene, så henviser vi til bilag, som ligeledes viser denne 
tilfredsstillende overskudsgrad. 
 
På toppen af netto indtægter, er der en række omkostninger forbundet med at arrangere og afvikle KidsAid 
store events. Disse omkostninger dækkes af deltagerne i billetprisen. Nedenfor et uddrag fra 
indsamlingsregnskabet for 2021: 
 
Ved tilmelding til events betaler bidragsyder dels et "deltagergebyr" til (delvis) dækning af omkostninger 
til hotel, bespisning, underholdning mv. samt bidrag til opfyldelse af fondens formål.  
Bidragsyder er således bekendt med, at en del af prisen gives til dækning af direkte event-omkostninger. Herudover 
støtter en stor del af bidragsyderne til indtægter i løbet af eventets afholdelse – fx auktioner. 
 
Det er derfor vigtigt at slå fast, at ingen af vores udgifter til hotel, bespisning mv. i forbindelse med vores 
events kommer fra midler, der er indsamlet til velgørenhed. Der er alene tale om udgifter som afholdes af 
deltagerne i forbindelse med, at de deltager i eventen og bidrager økonomisk til indsamlingens formål ved 
feks at købe oplevelser, kunst og andre ting, der kommer på auktion. 
 
 
I øvrigt forventer KidsAid et kontant overskud for 2022 på over 7 mio. kr. - ekskl. Værdiansættelse af Unikke 
oplevelser.  
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Yderligere til spørgsmål vedr honorar regnskab: 
 

• Bestyrelsen får intet honorar 
• Vi modtager ingen offentlig støtte. Alt hvad vi bruger, har vi selv samlet ind og vil gerne følge hver 

eneste krone. 
• Alle regnskaber, samt måden at lave regnskaberne på, er godkendt af statsautoriseret revisor og 

indsamlingsnævnet.  
 
 
Forklaring om vores fundraising 
 
Vores fundraising-events er vores primære indtægtskilde. Ikke grundet fortjeneste på billetsalg, men 
derimod fordi, vi oftest genererer et stort overskud på aftenens auktion. Derfor er vi på mange punkter ikke 
direkte sammenlignelige med de fleste andre velgørende fonde, når det gælder fundraising. 
 
Ved afholdelse af events betales der et "deltagergebyr" som de deltagende godt ved anvendes til hotel, 
transport, bespisning, underholdning mv. Denne del af vores fundraising giver et overskud, men vores 
absolut væsentligste indtægtskilde er vores auktion ifm. arrangementet, hvor det store overskud skabes. 
Vores gæster har ingen forventning om, at KidsAid personalet arbejder gratis, eller at alt mad, vin, hotel, 
underholdning er 100 % uden betaling. Til gengæld er vi sikre på, at de sætter pris på vores store arbejde 
og afvikling af arrangementer i særklasse, hvorfor mange sponsorer kommer igen mange år i træk. 
 
Vi tror på, at der kræves noget ekstraordinært for at få de ekstraordinære donorer / sponsorer med. Vi er 
overordnet meget tilfredse med vores arrangementer, hvor vi hvert år bliver bedre og skarpere takket være 
vores dygtige personale og netværk. 
 
Musikere og kunstnere 
 
Vi bruger musikere og kunstnere både til fundraising og til donation (unikke oplevelser). Nogle gange 
optræder disse gratis, andre gange for et fair honorar, og nogle gange donerer de sågar et show / koncert 
til vores auktion, så deres tilstedevær har givet overskud til KidsAid, når aftenen er gået. Vi har stor respekt 
for kunstnerne, og vi synes faktisk, det er helt fair, at de bliver betalt for deres arbejde. Somme tider bruges 
samme kunstner også flere gange om året, eller måske endda på flere børneafdelinger samme dag. 
 
Donation / Unikke Oplevelser 
 
Formålet omkring de unikke oplevelser er også anderledes fra mange andre velgørende organisationer. De 
unikke oplevelser skal give et afbræk fra sygdom og skabe glæde, i modsætning til forskning, som mange 
andre donerer penge til. De Unikke oplevelser er således helt afgørende for fonden og her bruges mange 
penge og ressourcer. 
 
Selvom Unikke Oplevelser består af mange elementer som nogle gange er modtaget gratis, står KidsAid for 
at arrangere (invitationer, logistik, afvikling mv.), fordele billetter mv. samt i at deltage ved de Unikke 
oplevelser for at sikre en høj kvalitet og for at skabe tryghed for de syge og sårbare børn og deres hårdt 
ramte familier. Det er alles klare opfattelse, at vi gør en stor forskel for rigtigt mange familier, der har det 
svært. 
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KidsAid modtager frivilligt arbejde - dette værdiansættes IKKE. Unikke oplevelser værdiansættes derimod, 
da dette er en stor del af formålet og har en direkte værdi for de syge børn mv.  
 
 
 
 
Velgørende organisationer er vigtige for at gøre svære og livskritiske sygdomsforløb udholdelige 
 
Corona har i 2020 og 2021 ikke bare gjort det svært at indsamle penge via fundraising-events, men har også 
besværliggjort vores donationsarbejde. Vi har med syge og sårbare børn at gøre, og det har været særdeles 
vanskeligt at afvikle især vores større unikke børneevents. 
 
Som afrunding vil vi igen henvise til, at vi er vores egen organisation, og at alt hvad vi foretager os, er 
professionelt, helt efter bogen og med intentioner om at skabe glæde for syge børn. 
 
Vi modtager ingen offentlig støtte eller midler, og vi gør en stor forskel både på og uden for de danske 
hospitaler. Vi (og børnene) er så heldige, at en række danske kendisser kan se, hvor stor en forskel vores 
arbejde gør, at de selv møder op igen og igen eller sågar selv donerer penge og auktionsprodukter til os. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
KidsAid  
 
 


