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Ledelsespåtegning
Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ronald McDonald Børnefond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side 9-10 i anvendt
regnskabspraksis og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondenss aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Flemming A. Meyendorff
formand

Niels Christian Meyer

Jørgen Kjergaard Madsen

Birgitte Blixen-Finecke

Mads Jensen

Carina Dahl
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København, den 29. juni 2021
Bestyrelse:

Pia Tobberup
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Ronald McDonald Børnefond
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side 9-10 i anvendt
regnskabspraksis.

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
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".
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 øvrige 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side 9-10 i anvendt regnskabspraksis under hensyntage
til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 årsregnskabet.
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
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Vi har revideret årsregnskabet for Ronald McDonald Børnefond for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side 9-10 i anvendt regnskabspraksis.

Ronald McDonald Børnefond
Årsrapport 2020
CVR-nr. 19 37 99 81

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
— identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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.

— konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 29. juni 2021
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 57 81 98

Niels Vendelbo
statsaut. revisor
mne 34532
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— 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.
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Årsrapport 2020
CVR-nr. 19 37 99 81

Ledelsesberetning
Virksomhedsoplysninger
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Bestyrelse
Flemming A. Meyendorff, formand
Niels Christian Meyer
Jørgen Kjergaard Madsen
Birgitte Blizen-Finecke
Mads Jensen
Carina Dahl
Pia Tobberup

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
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Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 29. juni 2021.
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Ledelsesberetning
Beretning
Fondens væsentligste aktiviteter

1.

Fondens primære formål er at støtte etableringen og driften af et eller flere Ronald McDonald Huse.

2.

Fondens sekundære formål, i det omfang fondens økonomiske situation efter opfyldelsen af det primære formål giver mulighed herfor, skal være at yde støtte til andre projekter eller programmer med
sigte på at afhjælpe eller afbøde børns fysiske, psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlige
sygdomme samt forskning, der har til formål at øge den eksisterende viden om alvorlig sygdom, der
rammer børn.

Fondens økonomiske forhold
Fondens indsamlede midler er i 2020 steget med 807 tkr. og udgør 3.983 tkr. mod 3.176 tkr. i regnskabsåret 2019.
Uddelinger i år 2020 udgjorde 2.849 tkr. Uddelingen skete til Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet samt
følgende projekter:

—

Weekendarrangement for amputerede børn og deres familier

—

Børnelejr på Lange-land. og

—

Spilletøj til drenge med autisme, ADHD mv.

Bestyrelsen er opmærksom på, at fondens disponible kapital udgør 32.078 t.kr. Der er indgået en aftale med
Odense Universitetshospital om opførelse af et Ronald McDonald Hus i Odense, som forventes at stå færdigt i 2023.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.
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Fonden er stiftet i 1991 og har til formål at yde støtte til velgørende, uddannelsesmæssige og videnskabelige formål til gavn for børn efter følgende retningslinjer:

Ronald McDonald Børnefond
Årsrapport 2020
CVR-nr. 19 37 99 81

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Note

2020

2019

Gaver og bidrag

3.982.972

3.175.806

Indtægter

3.982.972

3.175.806

Rådgivning og konsulentydelser
Bankgebyrer
Omkostninger til bestyrelsesarbejde
Fonden - lønomkostninger
Refusion af bankgebyrer og andre alm. Omkostninger

12.215
77.788
11.467
450.947
(-89.255)

7.578
49.643
31.549
-81.192

Administrationsudgifter i alt

463.162

7.578

Handelsrenter ved salg af obligationer
Renter af bankindeståender
Renter af obligationer

2.111
208.604

10.867
289
242.116

Finansielle indtægter i alt

210.715

253.272

Kursregulering disponible aktiver
Renter af bankindeståender
Renteomkostninger løbende kredit

23.502
31.605
12.433

160.055
74

Finansieringsomkostninger i alt
Skat

67.540
0

160.129
0

3.662.985

3.261.369

Disponibel kapital 1/1
Årets resultat

31.264.502
3.662.985

30.962.527
3.261.369

Til disposition

34.927.487

34.223.896

2.674.656
174.667

2.753.361
206.034

2.849.323
32.078.164

2.959.395
31.264.501

34.927.487

34.223.896

Årets resultat

Der anvendes således:
Uddelt til drift af Ronald McDonald Hus
Uddelt til andre formål
Overført til disponibel kapital
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Ronald McDonald Børnefond
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
AKTIVER
Bankindestående
Obligationsbeholdning til kursværdi
Overførsel bundne aktiver (renter kapitalkonto)

Note

4

Bundne aktiver
Bankindeståender
Obligationsbeholdning til kursværdi
Børnehus Odense under opførelse
Tilgodehavender
Kassebeholdning
Overførsel bundne aktiver (renter kapitalkonto)

5

AKTIVER I ALT

2020

2019

250.880
36.596
-

235.375
54.207
-

287.476

289.582

14.462.129
17.421.844
524.416
301.886
4.997
-

13.563.031
17.273.988
508.466
327.618
8.110
-

32.715.272

31.681.213

33.002.748

31.970.795

PASSIVER
Bunden kapital
Disponibel kapital

6

287.477
32.078.164

289.582
31.264.502

Egenkapital

7

32.365.641

31.554.084

Hensættelser
Leverandører af varer og ydelser
Diverse skyldige omkostninger
Feriepengeforpligtigelse for funktionærer

54.987
232.787
349.333

55.525
87.780
273.406

Hensættelser i alt

637.107

416.711

Gæld i alt

637.107

416.711

33.002.748

31.970.795

PASSIVER I ALT

Årsrapport 2020 - Ronald McDonald Børnefond

8

Penneo dokumentnøgle: YSNF4-IJGUK-X54FM-I0MVJ-VBZKD-WXF8J

Kr.

Ronald McDonald Børnefond
Årsrapport 2020
CVR-nr. 19 37 99 81

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Ronald McDonald Børnefond for 2020 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som er nærmere beskrevet nedenfor, og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Indtægter
Indtægter omfatter afkast fra investeringsforeninger, renter på obligationer, bankindeståender og udbytte af
aktier. Der foretages indregning i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på disponible aktiver indregnes i resultatopgørelsen.
Realiserede nettokursgevinster på bundne aktiver indregnes i den bundne kapital, medmindre bestyrelsen i
medfør af fondslovens § 9, stk. 2, vælger at uddele disse, i hvilket tilfælde beløbet indregnes i resultatopgørelsen.
Realiserede nettokurstab på bundne aktiver og urealiserede kursgevinster og -tab på bundne aktiver indregnes på den bundne kapital.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til revision, forvaltningsafgift og depotgebyrer.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages fradrag for uddelinger og konsolideringsfradrag samt skattemæssige hen-sættelser til fremtidige almennyttige uddelinger.
Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for hensættelse til senere almennyttige uddelinger. Dette
betyder, at fonden kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul i opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved at foretage en skattemæssig hensættelse til senere uddeling. Den skattemæssige
hensættelse til senere uddeling kan ikke indregnes regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes dog ikke i årsregnskabet, idet det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til beskatning som følge af, at det er fondens hensigt fortsat at
uddele alle disponible midler i overensstemmelse med fondens formål.

Resultatdisponering
Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er disponeret med hensyn til uddelinger og konsolidering. Resultatdisponeringen viser endvidere eventuelle overførsler til den bundne kapital.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance
Balancen er, i overensstemmelse med fondslovens regler herom, struktureret i en bunden og en disponibel
del.
Mellemregning mellem de bundne og disponible midler kan opstå som følge af renteindtægter på bundne
midler, der ikke fysisk er gjort disponible, og/eller nettokursgevinster på bundne aktiver, der af bestyrelsen
er besluttet skal anvendes til uddeling. Mellemregning kan tillige opstå som følge af bestyrelsens beslutninger om konsolidering i medfør af resultatdisponeringen.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børskurser.

Tilgodehavender
Tilgodehavender omfatter renter, der tilskrives i næste regnskabsår, tilgodehavende udbytteskat m.v.
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Egenkapital
Fondens egenkapital eropdelt i en bunden og en disponibel del.

Bunden kapital
Den bundne kapital modsvares af de bundne aktiver. Fondens bundne kapital består af midler, der forelå
ved fondens stiftelse, hvad der efterfølgende er tilført i form af arv og gave, der ikke af giver er bestemt til
uddeling, samt beløb til konsolidering, besluttet af bestyrelsen ved resultatdisponering.

Disponibel kapital
Fondens disponible kapital består af overført andel af resultater for året og tidligere år, som endnu ikke er
uddelt.
Fondens disponible kapital disponeres i overensstemmelse med fondens fundatsmæssige bestemmelser.
Uddelinger, som bestyrelsen har besluttet før balancedagen, men som ikke er oplyst til modtager, indregnes på en særskilt linje, benævnt "Henlæggelse til senere uddelinger" under den disponible kapital.

Gæld til leverandører
Posten indeholder skyldige omkostninger til fondens leverandører.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Kr.

3

4

2019

Uddeling til drift af Ronald McDonald Hus
Lønomkostninger leder og assistent
Rejseomkostninger
Øvrige personaleomkostninger
El, vand, varme og telefon mv.
Omkostninger til frivilliges arbejde
Rengøring
Kontorhold og IT-udgifter
Arrangementer i huset
Vedligeholdelse og nyanskaffelser
Forsikringer
Artikler og nyhedsbreve
Diverse omkostninger

2.299.571
49.418
6.340
135.738
25.664
81.399
77.830
16.462
195.536
32.877
1.060
-

2.372.939
96.387
29.170
272.876
45.620
115.180
36.669
42.489
176.581
29.785
650

Egenbetaling fra beboere

2.921.895
-247.240

3.218.346
-464.985

Driftsomkostninger i alt

2.674.655

2.753.361

Lejrophold på Langeland
Projekt Enzymsubs
Projekt Tarm
Weekendophold ofr famlier med børn med rett-syndrom
Udlodning til forsker (Mathilde Zainge)
Team Rynkeby Rigshospitalet
Svømmehold med hjertesygdom
Netværk og mental sundhed for cancer
Danmarks Bløderforening

10.000
25.000
100.000
39.667

10.000
76.100
39.934
25.000
30.000
25.000
-

Uddelinger i alt

174.667

206.034
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2

2020

Uddelinger i året

Obligationsbeholdning, bundne aktiver pr. 31. december 2020
Kr.

Nominelt

3,5% Nykredit (Totalkredit) 01E 2044
4,0% Nykredit (Totalkredit) SDO 01E 0A 2044

15.580
17.445

Obligationsbeholdning i alt

33.025
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Kursværdi
110,60
111,00

17.232
19.364
36.596
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Obligationsbeholdning, disponible aktiver pr. 31. december 2020
Kr.

Nominelt

1% Realkredit Danmark 23S SA 2053
1% Nykredit(Totalkredit) 1NYK01EA 2053
1% Jyske Realkredit 111.E 2050
1% Realkredit Danmark 10.S F.A 2024
2% Nykredit Real (Totalkredit) 2NYK01EA 2050
1,5% BRFkredit 111.E 2037
1,5% Nykredit (Tot) NYK01 2050
1% Nykredit (Totalkredit) 1NYK01EA 2050
1% Realkredit Danmark 10.S.F.A 2022
1% Realkredit Danmark 10.SF.A 2023
Jyske Bank aktier ISIN DK0010307958

1.000.000
1.000.000
1.189.777
5.870.000
558.243
1.993.525
1.429.531
1.995.857
175.000
1.690.000
2

Kursværdi
obligationer

Saldo pr. 1. januar 2020
Udtrukne obligationer
Kursregulering til ultimokurs
Bunden kapital pr. 31. december 2020

8

101,10
100,83
101,56
104,56
103,70
103,51
102,97
101,43
101,84
102,92
243,10

1.011.000
1.008.310
1.208.314
6.137.379
578.898
2.063.577
1.471.988
2.024.418
178.211
1.739.263
486
17.421.358

Kapitalregnskab 2020
Kr.

7

Kursværdi

16.901.933

Obligationsbeholdning i alt

6

Kurs

Jyske Bank
kapitalkonto

Bunden
kapital

54.207
-15.506
-2.105

235.375
15.506
-

289.582
-2.105

36.596

250.881

287.477

Formuebevægelser i egenkapitalen
Kr.

2020

2019

2018

2017

2016

Saldo pr. 1. januar
Årets resultat
Uddelinger
Klausuleret uddeling vedr.
OUH tilbageført
Kursregulering, obligationer

31.554.084
3.662.985
-2.849.323
-

31.255.105
3.261.369
-2.959.395
-

30.236.742
3.706.447
-2.686.055
-

28.494.445
4.290.322
-2.547.129
-

21.280.435
4.373.058
-2.389.806

-2.105

-2.995

-2.029

-896

5.230.000
758

Saldo pr. 31. december 2020

32.365.641

31.554.084

31.255.105

30.236.742

28.494.445

Eventualforpligtelser
Der er foretaget skattemæssige hensættelser til senere uddeling pr. 31. december 2020 med i alt 26.609
tkr.
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Flemming Alexander Meyendorff

Carina Dahl

Bestyrelsesformand
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-979591110588
IP: 193.104.xxx.xxx
2021-06-29 09:53:39Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-299975342633
IP: 93.164.xxx.xxx
2021-06-29 09:55:29Z

Birgitte Blixen-Finecke

Jørgen Kjergaard Madsen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-779100629091
IP: 85.27.xxx.xxx
2021-06-29 10:04:13Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-335889548787
IP: 91.198.xxx.xxx
2021-06-29 10:06:28Z

Pia Tobberup

Rikke Holm

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-875851479018
IP: 80.71.xxx.xxx
2021-06-29 10:20:32Z

Daglig leder
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: CVR:19379981-RID:70941620
IP: 193.104.xxx.xxx
2021-06-29 14:10:56Z

Janne Bach Rasmussen

Mads Jensen

Accounts Assistant
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-133971328744
IP: 193.88.xxx.xxx
2021-06-29 14:18:47Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-450932120964
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-06-29 14:37:07Z
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Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Ronald McDonald Børnefond
Serienummer: PID:9208-2002-2-278812227247
IP: 80.167.xxx.xxx
2021-06-29 16:16:33Z

Statsautoriseret revisor
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