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Make-a-wish Ønskefondens formål er
at opfylde ønsker for børn og unge
mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider
af en alvorlig sygdom af livstruende karakter.
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FORENINGSDATA

Foreningen

Make-A-Wish Ønskefonden
Stamholmen 157, 2. sal
2650 Hvidovre
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

+45 86 36 33 31
www.onskefonden.dk
info@onskefonden.dk

CVR-nr. :
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

26960959
24. april 1999
København
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Ojamila Honore, formand
Jonatan I. Strenov, næstformand
Christel Piron, kasserer
Martin Hellesen, sekretær
Christian Holm Nielsen
Lars Høngaard
Berit Husfeldt
Jan S. Hansen

Revision

BOD Statsautoriseret
Nørrebro 15
9800 Hjørring

Pengeinstitutter

OiBa Bank
Ahlgade 63
4300 Holbæk
Kontonummer:

6060 7500000

Jyske Bank
Østergade 23
9800 Hjørring
Kontonummer:

7360 104562-5

Generalforsam

ling

revisionsaktieselskab

Ordinær generalforsamling

afholdes den 27. april2014
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LEDELSESpATEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2013 for
Make-A-Wlsh Ønskefonden.
Årsrapporten aflægges Ioverensstemmelse med god regnskabsskik for fonde og visse foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER

TU medlemmerne;

Make-A-W;sh

Ønskefonden

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Make-A-Wish Ønskefonden for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2013 der omfatter
anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse,
balance og noter.
Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af god regnskabsskik.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 10 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis, der anses for et acceptabelt
grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation
i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af fondens
inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation
af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse,
konklusion.

at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2013 i overensstemmelse
med god regnskabsskik for almindelige
ikke
erhvervsdrivende fonde og foreninger.
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DEN UAFHÆNGIGE

REVISORS ERKLÆRINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen.
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den
udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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LEDELSESBERETNING

Vi har i ledelsen en altoverskyggende ambition
Danmark, som lever med en livstruende sygdom.

- nemlig at kunne opfylde

et ønske for alle børn i

Grundlaget, for at kunne det, er en stærk og velstruktureret
organisation. Derfor er organisationens
struktur og opbygning en meget høj prioritet, og der er i det forgangne år bl vet lagt mange kræfter i
både at have dygtige frivillige til at besøge og interviewe børn men også at have en række kompetente
personer på nøglepositioner
i bestyrelsen og udenfor bestyrelsen, som arbejder frivilligt
med
kommunikation,
fundraising, indkøb, frivillig udvikling og rekruttering samt ikke mindst events. De
personer har vi fået på plads i 2013, og de kan ikke roses nok for den store indsats, de på hvert deres
område har lagt i at skaffe indtægter og udbrede kendskabet til MAWØ.
Der har i organisationen i øvrigt været et generationsskifte
i 2013 - et generationsskifte,
som har
betydet, at nogle regioner har fået både ny regionskoordinator og en mængde nye frivillige. De frivillige
som har ydet en stor indsats gennem årene skylder vi stor tak og ønsker dem alt godt i fremtiden.
Samtidig skal lyde et hjerteligt velkommen til de mange nye frivillige. Ved udgangen af 2013 var der i
alt 135 frivillige i MAWØ, fordelt på 16 regioner over hele landet - men primært koncentreret i
hovedstadsområdet. Heraf er ca. 25 beskæftiget med frivilligt administrativt arbejde.

ØKONOMI
Vi er til stadighed udfordret af, at omkostningerne på børnenes ønsker stiger, og antallet af ønsker er
stadig meget højt. Antallet i 2013 er lidt lavere end i 2012 med 140 opfyldte ønsker, men stadig er 122
opfyldte ønsker i 2013 et højt antal opfyldte ønsker.
Derfor har regnskabsåret 2013 givet et negativt resultat på 1.033.466 kr. på trods af, at der isoleret set
har været en stigning i foreningens indtægter,
bortset fra indtægter
fra arveportioner
og fra
kontingenter. Specifikationen af foreningens indtægter kan ses i note 1.
I 2012 bogførte foreningen en arveindtægt på 1.353.000 kr. - som er blevet delvist indbetalt på vores
bankkonto i løbet af 2013. Desværre havde man i regnskabet for 2013 medtaget et for højt forventet
arvebeløb - idet man i den ene af arveportionerne ikke havde taget højde for, at der fra boets samlede
udbetaling skulle trækkes noget arveafgift. Dette har betydet, at vi i 2013 har måttet tilbageføre ca.
280.000 kr., som vedrører arven fra 2012. I 2013 har foreningen været h ,ldige at modtage en ny
arveportion på 201.794 kr. - men som følge af tilbageførelsen af arven fra 2013 betyder det, at vores
nettoindtægt fra arveportioner bliver negativ med ca. 78.000 kr.
Den samlede omkostning til ønskeopfyldelse har i 2013 andraget 2.102.832 kr., hvilket er en stigning på
knap 4% i forhold til 2012. Med stigende omkostninger samt et færre antal ønsker i 2013 end i 2012
betyder det, at den gennemsnitlige omkostning pr. ønske er steget.
Årstal
Antal opfyldte ønsker
Gennemsnitlig omk. pr. ønske gl. princip
Gennemsnitlig omk. pr. ønske nyt princip

2013

"

""""

.
"
..

Der er to grunde til, at den gennemsnitlige omkostning pr. ønske er steget.
generelt set har haft dyrere ønsker, herunder et stigende antal rejseønsker.

122
16.092
17.238

2012
140
13.735
14.464

Den ene er, at børnene

Vores udgangspunkt er jo altid, at vi skal skabe håb, styrke og glæde og derfor tilstræber vores dygtige
og dedikerede frivillige altid, at finde ind til børnenes inderste ønsker. Dette betyder så omvendt også at der til stadighed må lægges mange kræfter i at søge lokale sponsorater, tilskud og rabatter - så det
bliver muligt at opfylde ønskerne.
Den anden grund til stigning i omkostninger til ønskeopfyldelse er, at vi har valgt at allokere 75% af
lønomkostningerne til sekretariatets ønskekoordinator, som ønskeopfyldelses-omkostning
- hvilket er
specificeret i note 2.
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LEDELSESBERETNING

Foreningens øvrige udgifter har i 2013 været væsentligt højere end i 2012 - og Bestyrelsen har derfor
valgt at udarbejde en specffikation af administrationsomkostningerne
- for herved at skabe transparens
omkring tallene.
Udgifterne til kontingenter er steget fra 29 tkr. i 2012 til 54 tkr. i 2013 - hvilket skyldes, at udgifterne
til MAW International betales som en procentdel af de indtægter der var i foreningen i 2012.
Der har i 2013 været en udgift til den nye hjemmeside på 64 tkr. i forhold til en udgift på nul kroner i
2012. Som beskrevet i ledelsesberetningen for 2012 - så trak vores pro-bono web-samarbejdspartner
sig
fra projektet,
og vi måtte derfor entrere med en ny samarbejdspartner
- som dog har givet os en
favørpris.
Under administrationsomkostningerne
vil vi særskilt fremhæve omkostningerne
til "Annoncer og
Tryksager" - som i 2013 var 176 tkr. i forhold til 50 tkr. i 2012. Af det totale beløb i 2013, vedrører ca.
40 tkr. udgifter til tryk og distribution af nyhedsbreve i 2012, som fejlagtigt ikke blev afsat i 2012, 43
tkr. vedrører udgifter til plakater i en stor outdoor reklamekampagne til en værdi på over 2 mio. kr.,
som vi fik sponsoreret af AFA Je Decaux. Endelig har der været udgifter til tryk og indkøb af poloshirts
til alle frivillige og resten af udgiften til Annoncer og Tryksager vedrører tryk af nyhedsbreve, brochurer
mv.
Vi vil ligeledes fremhæve udgiften til IT-udgifter på 128.506 kr. i 2013 i forhold til 2012's niveau på 60
tkr. Udgiften i 2013 vedrører primært etablering af en hostet serverløsning med fjernskrivebord adgang,
der har givet vores administrativt
frivillige en øget fleksibilitet
i deres arbejde samt omkostninger til
Leonhard Fundraising, der hjælper foreningen med at varetage vores vennedatabase, hvor vi registr rer
alle donationer, kontingenter og medlemmer.
Bestyrelsen har meget stort fokus på, at vi i 2014 og fremover, skal styrke vores kræfter i fundraising
så vi i fremtiden kan få endnu flere indtægter samt hæve størrelsen af disse.

-

Ønskerne
I 2013 opfyldte vi 122 ønsker og skabte derved håb, styrke og glæde i rigtig mange danske hjem, hvor
der er allermest brug for det.
Ønskerne var mangfoldige, der var mange rejseønsker, et barn ønskede sig en pony, en anden en
hundehvalp, en tredje at få en designet konfirmationskjole
- helt forskellige ønsker, men alle var de
gaver og oplevelser, som kunne gøre en forskel for børnene.
Am bassadørerne
Vores ambassadørkorps bestod i 2013 af de samme syv dedikerede personer som i 2012. De har alle til
stadighed bidraget med øget kendskab af Make-A-Wish Ønskefonden, fundraising og ikke mindst at være
til stor glæde for børnene. Vi er utrolig stolte af vores ambassadører og meget taknemmelige for deres
fortsatte støtte.
Partnere og Bidragsydere
Toms Gruppen A/S lancerede tilbage i slutningen af 2012 slikposen "Ønskemix" , som allerede dengang
gav et pænt beløb. I 2013 gav salget af Ønskemix ca. 150.000 kr. i indtægter - og er derfor en meget
flot donation fra Toms.
VMware Danmark og VMwares ansatte har også igennem 2013 lagt en enorm indsats i planlægning og
afvikling af et gallaevent til fordel for foreningen. Et gallaevent som i 2013 indbragte MAWØ 368.000 kr.
Projekter
Som nævnt i afsnittet om økonomi lykkedes det i 2013 - takket være gode frivillige
professionel webudvikler, at lancere en ny hjemmeside for Make-A-Wish Ønskefonden.

kræfter

og en

Den nye hjemmeside har, udover et flot udtryk, som virkeliggør vores arbejde og viser de smil og
dejlige breve vi får, også givet mange nye muligheder for at tiltrække flere frivillige, medlemmer og
donationer - direkte via hjemmesiden.
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LEDELSESBERETNING

Ligeledes er vores facebook profil blevet et værdifuldt medie,
foreningen. Ved udgangen af 2013 nåede vi over 1.600 følgere.

hvor vi kan udbrede kendskabet

til

Ligeledes er vores facebook profil blevet et værdifuldt medie, hvor vi kan udbrede kendskabet til
foreningen. Ved udgangen af 2013 nåede vi over 1.600 følgere.
Fundraising Events
Igen i 2013 kunne vi glædes over, at så mange generøse private, foreninger,
virksomheder støttede op om MAWØ - ikke bare med penge, men også med indsats.

klubber,

loger og

Blandt andet fik vi i 2013 et flot beløb på mere end 52.000 kr. indsamlet ved arrangementet "Triatlon
til fordel for Børn", hvor vores ambassadør Jimmy Bøjgaard havde den gode opgave at hænge medaljer
om halsen på deltagerne.
Capital of Children Company og Billund Handelstandsforening arrangerede også i
under overskriften
"Billund - børnenes hovedstad". LEGO-ejer Kjeld Kirk
bestyrelsesformand Djamila Honore deltog på scenen, hvor også tre ønskebørn fik
Vores lokale frivillige havde opsat en flot stand, hvor de fremmødte kunne få
MAWØ. Auktionen og salg fra boder, gav et overskud på mere end. 61.000 kr.,
Make-A-Wish Ønskefonden.

2013 en flot torvedag
Kristiansen og vores
overrakt deres ønske.
mere information om
som blev doneret til

Ved julekoncerten i Skt. Jacobs kirke stillede flere af landets dygtigste kunstnere op til storslået sang
og støttede derigennem MAWØ.
En gruppe unge mennesker fra Aarhus - heriblandt et tidligere "ønskebarn"
med auktion, "Alles Fornøjelse", som indbragte 32.000 til MAWØ.

arrangerede

en gallafest

Frivillige fra VMware gentog succesen fra 2012 og arrangerede igen en fornem gallaften på Toldboden
hvor flere store danske kunstnere, blandt andet vores ambassadør Rasmus Seebach, optrådte pro-bono
denne aften. Herudover donerede en mængde danske virksomheder, designere, kunstnere m.m. varer
og specielle oplevelser, som blev bortauktioneret
og Gallaaftenens overskud for bord og auktionssalg
blev på rekordstore 368.000 kr.
Uanset det indsamlede beløbs størrelse, er det en særlig glæde, når folk tager tid ud af deres travle
hverdag for at støtte op om Make-A-Wish Ønskefondens arbejde.
Markedsføring
Også i forhold til at udbrede kendskabet har vi fået god hjælp. Vores ambassadør Rasmus Seebach
delagtiggjorde
via kampagnen #sharealittehappiness,
hundredetusindvis
af danskere i Make-A-Wish
Ønskefondens arbejde. Kampagnen førte ham til Akvariet Den Blå Planet hvor otte ønskebørn fra hele
landet, fik en dejlig og helt eksklusiv koncertoplevelse med deres største idol. En video optagelse fra
aftenen blev efterfølgende set mere end 50.000 personer.
Vi fik mulighed for at reklamere på mere end 270 udendørs reklamepladser over hele landet - en flot
gave - fra AFA JC Decaux. Det gjorde vi i to uger i 2013, hvor vi på plakater opfordrede til at støtte
MAWØ pr SMS.
Endelig fik vi i 2013 en ganske særlig gave fra Disney koncernen. Disney støtter som altid Make-A-Wish
over hele verden. Efter "Share the Magic" i Disney Store kampagnen, fik vi af Disney foræret 250
bamser, som vores frivillige har delt ud på børneafdelingerne på forskellige danske hospitaler - en unik
mulighed for at dele Håb, Styrke og Glæde. En historie som blev læst og delt mange mange gange på
foreningens facebook profil.
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LEDELSESBERETNING

Afslutningsvis vil Bestyrelsen rette en stor tak til vores fantastiske frivillige,
der yder en kæmpe
indsats, alle vore medlemmer, og ikke mindst alle de dejlig I bidragsydere; vi er utrolig taknemmelige
for jeres økonomiske støtte og personlige engagement. Uden den havde vores arbejde ikke kunnet lade
sig gøre, og børnene ville ikke have opnået den glæde det er, at få et af deres ønsker opfyldt.
Bestyrelsen

for Make-A-Wish Ønskefonden

Danmark
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ANVENDT

REGNSKABS PRAKSIS

Årsregnskabet for Make-A-Wish
Ønskefonden
vurderingsprincipper som foregående år.
De væsentligste

2013 er aflagt

anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder

Indtægter
Indtægter vedrørende kontingenter indtægtsføres
indtægtsføres ved modtagelsen af midlerne.
Omkostninger
I omkostninger
administration.

for

indregnes omkostninger,

samme

regnskabs-

og

er:

i det år de vedrører.

der er afholdt

efter

Donationer

året til opfyldeises

og bidrag i øvrigt

af ønsker, ledelse og

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter
og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender

måles til nominel værdi.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

INDTÆGTER

.

OPFYLDELSE AF ØNSKER................................................

2

Personaleomkostninger
(25%)
Lokaleomkostninger
Rejseomkostninger
og møder
Kontingenter
Porto
Hjemmeside
Administration.............................................................

.
.
.
.
.
.

OMKOSTNINGER I ALT

.

RESULTAT FØR RENTER

.

Finansielle
Finansielle

.
.

indtægter
omkostninger

ÅRETS RESULTAT

3

.

2013

2012

kr.

tkr.

1.785.293

2.592

-2.102.832

-2.024

-75.051
-33.991
-30.481
-54.165
-34.649
-63.894
-424.577
-716.808
-1.034.347
6.487
-5.606
-1.033.466

-66
-43
-16
-29
-23
O
-206
-383
185
41
-6
220
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BALANCE31.

DECEMBER

AKTIVER

2013
kr.

2012
tkr.

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

.
.

248.795
248.795

1.378
1.378

DiBa Bank
Jyske bank
Danske Bank
Likvide beholdninger

.
.
.
.

915.958
210.420
622.155
1.748.533

1.049
O
620
1.669

AKTIVER

.

1.997.328

3.047

.
..

2.986.147
-1.033.466

2.766
220

EGENKAPITAL

.

1.952.681

2.986

Jyske bank
Anden gæld
Feriepengeforpligtelse
Kortfristede gældsforpligtelser

.
.
.
.

30.603
14.044
44.647

12
27
22
61

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

44.647

61

PASSIVER

.

1.997.328

3.047

PASSIVER
Egenkapital 1. januar
Overført af årets resultat, jf. resultatopgørelse

O
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NOTER

2013
kr.

2012
tkr.

.
.
.
.
.
.
.
.

145.215
971.545
148.376
201.794
-279.427
564
121.713
107.452
1.417.232

151
723
50
1.353

35
71
2.379

Gallaaften
Gallaaften
Omkostninger gallaaften

.
.

675.542
-307.481
368.061

495
-281
214

Indtægter

.

Note

Indtægter
Indtægter
Kontingenter
Bidrag og donationer
Sponsoraftale med Toms Ønskemix
Arvetilsagn
Regulering arv tidligere år
Bladpuljen
Momskompensationsordningen.
Tips- og lottomidler

'"

i alt

Opfyldelse af ønsker
Opfyldelse af ønsker
Kørselsgodtgørelse ønsker
Andel af lønomkostninger til ønskekoordinator

1.785.293

2.593

2

(75%)

.
.
.

1.845.431
32.249
225.152
2.102.832

Administration
Annoncer og tryksager,
Telefon og internet
Kontorhold.
Forsikringer
It-udgifter, server, vennedatabase,
Revision og bogføringsassistance
Øvrige administration

O
-4

1.792
32
200
2.024

3

e5 mm

.
.
.
.
.
.
.

175.998
14.469
27.258
11.558
128.506
56.173
10.615
424.577

50
10
16
11
60
37

22
206

