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Kære Christian 
  
Endnu engang tak for din henvendelse og interesse i KidsAid. 
  
Vi sætter pris på, at du giver os informationen om artiklen på forkant, og ønsker på din 
opfordring at sætte ekspertvurderingernes udsagn i rette kontekst. Sidstnævnte har taget 
en lidt mere regnskabsteknisk form, hvorfor vi har involveret vores revisor som redegør for 
en række områder nedenfor. 
Vi har gennem årene haft en tæt dialog med Civilstyrelsen omkring udformningen af 
indsamlingsregnskabet, som det også fremgår herunder. 
Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte formand 
Søren Bach. 
  
Med venlig hilsen 
  
KidsAid 
  
  
  
KidsAid's revisor:  
"Fondens årsrapport for 2021 og tidligere år er udarbejdet efter årsregnskabslovens 
bestemmelser (som anvendes af alle A/S´er og ApS´er) - med de få tilrettelser, som er 
relevant for Kidsaid som almenvelgørende fond. 
Der stilles fra Civilstyrelsen krav om at almenvelgørende (ikke-erhvervsdrivende) fonde 
aflægger deres årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Der er ikke 
yderligere specifikke krav til regnskabsaflæggelsen for ikke-erhvervsdrivende i form af 
faste modeller eller lignende, hvilket tillige fremgår af Civilstyrelsens egen hjemmeside. I 
og med Kidsaids årsrapport er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser er 
Kidsaid’s regnskabsaflæggelse pr. definition også i overensstemmelse med god 
regnskabssskik – og der med i overensstemmelse med Civilstyrelsens krav." 
  
--- 
  
Du henviser i din mail til Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær i Isobro som udtaler at 
"man kan godt indtage noget, der ikke er penge i sit regnskab. Det har jeg set før. Men der 
har det været en mikroskopisk del af regnskabet" og "Jeg har ikke set før, at immaterielle 
goder er så stor en del af forretningen".  

KidsAid's revisor:  
"Isobro kender ikke nødvendigvis til sammensætningen og det fulde omfang af 
aktiviteterne i KidsAid, hvor det at skabe Unikke oplevelser netop er en meget stor del af 
aktiviteten (modsat de typiske indsamlingsorganisationer). 
  
Næsten alle almenvelgørende fonde har som formål ene og alene at indsamle kontante 
midler, som efterfølgende doneres direkte til forskningsinstitutter eller andre 
organisationer. Dette er også en del af formålet med KidsAid (hvor Kidsaid - modsat alle 
andre almenvelgørende fonde - altid er med i at tilsikre at donationerne opfylder børnenes 
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tarv bedst), men en anden meget væsentlig aktivitet er de Unikke oplevelser som skaber 
et dokumenteret vigtigt afbræk i den triste hverdag, for syge børn og unge." 
  
Overordnet set har KidsAid således to hovedformål  
  

1)     At indsamle penge via donationer og fundraising til uddeling 

2)     At skabe unikke oplevelser for syge børn og deres familier 
  
Disse formål adskiller Kidsaid en del fra de velkendte indsamlingsorganisationer. Det 
betyder også at Kidsaid – modsat de fleste andre – har en anden opstillingsform og 
regnskabspraksis af indsamlingsregnskabet. Der har været anvendt en opstillingsform, 
som der undervejs har været drøftet og tilrettet i tæt samarbejde med Civilstyrelsen, og 
som senest er tilrettet vedrørende indsamlingsregnskabet for 2021. Kidsaid’s indtægter og 
omkostninger kommer ikke fra én årlig landsindsamling eller ved at ansatte, i en god sags 
tjeneste, er rundt og samle ind med raslebøsser.  
Da unikke oplevelser er en væsentlig del af KidsAids´s aktivitet og værdiskabelse, er der 
ønske om at dette kommer til udtryk i forbindelse med fondens årlige 
regnskabsaflæggelse. Som følge heraf er dette indarbejdet i fondens årsrapport såvel i 
ledelsesberetningen som i resultatopgørelsen. Dette er Civilstyrelsen bekendt med og har 
godkendt som praksis. 
En traditionel indsamlingsorganisation, som kun indsamler penge (og ikke bruger 
ressourcer på unikke oplevelser) vil donere beløbet til f.eks. en børneafdeling og så lade 
disse stå for et arrangement med en musiker. Disse mere traditionelle 
indsamlingsorganisationer vil hverken have kontakter eller viden om, hvordan man afvikler 
sådanne events. Det vil kræve mange ressourcer for disse, og i værste fald vil aktiviteten 
slet ikke blive til noget. Når Kidsaid gennemfører aktiviteterne bliver det i de trygge 
omgivelser, børnene og deres familier har brug for. Deraf Kidsaid’s kompetente 
sekretariat. 
  
Det er indtrykket, at eksperterne ikke helt har forstået denne todelte aktivitet, da disse 
eksperter sammenligner værdien af frivilligt arbejde (som jo medfører at der kan indsamles 
kontanter) med KidsAid's situation, hvor der skabes en "ikke-kontant" oplevelse for de 
syge unge mennesker. 
  
--- 
  
KidsAid's revisor:  
"Det er korrekt at Civilstyrelsen vedrørende årsrapporten for 2020 har anmodet om 
yderligere oplysninger. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der er konstateret fejl 
el.lign. 
Civilstyrelsen har været en væsentlig sparringspartner og bidragsyder til Kidsaid’s 
regnskabspraksis. De spørgsmål, der er stillet fra Civilstyrelsen til 2020-årsrapporten 
forventes besvaret, uden at dette skulle give anledning til væsentlige anmærkninger fra 
Civilstyrelsen, og skulle dette være tilfældet så vil disse naturligvis blive taget til 
efterretning." 
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--- 
  
Du skriver at styrelsen henstiller til, at omkostningerne i forbindelse med indsamlinger 
sænkes. Det er gennem årene drøftet med Civilstyrelsen hvordan KidsAid's aktiviteter er 
sammensat og der er sammen med Civilstyrelsen fundet en løsning på, hvorledes dette på 
bedst muligt vis fremgår af indsamlingsregnskabet. Strukturen i den senest indsendte 
indsamlingsregnskab er udarbejdet efter aftale med Civilstyrelsen og 
indsamlingsregnskabet (og dermed også omkostningerne) er godkendt af Civilstyrelsen. 
  
--- 
  
Du oplyser, at af Civilstyrelsen afviser forklaringen om, at bidrag fra virksomheder ikke må 
indgå i et indsamlingsregnskab. Ifølge "Lov om indsamling", stk. 2, pkt. 4 gælder loven 
ikke for indsamlinger foretaget blandt juridiske personer.  
 
KidsAid's revisor:  
"Ifølge §2 i Lov om indsamling m.v. gælder loven ikke for indsamlinger foretaget blandt 
juridiske personer.  
Dette er også tidligere bekræftet af Civilstyrelsen ved telefoniske drøftelser." 
  
--- 
  
Indsamlingsregnskaber har rutinemæssigt og efter reglerne været lagt op på hjemmesiden 
igennem årene. I forbindelse med en opdatering af hjemmesiden er er disse fejlagtigt 
"faldet ud" af hjemmesiden. Dette har KidsAid desværre ikke været opmærksomme på, 
men indsamlingsregnskaberne er lagt ind på hjemmesiden igen.  
 


