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Generalforsamling 
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Make-A-Wish® Ønskefonden Danmark 
Stamholmen 110 
2650 Hvidovre 

Telefon: 
Hjemmeside: 
E-mail: 

+45 86 36 33 31 
www.onskefonden.dk 
i nfo@onskefonden.dk 

CVR-nr.: 
Stiftet: 
Hjemsted: 
Regnskabsår: 

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

Djamila Honore, formand 
Jan S. Hansen, næstformand 
Susanne Salling, kasserer 
Betina Nielsen 
Berit Husfeldt 
Christel Piron 
Bjørn Bech Andersen 
Therese Kemp 
Lars Høngaard 

BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Nørrebro 15 
9800 Hjørring 

Sydbank 
Kontonummer: 6060 7500000 

Jyske Bank 
Kontonummer: 7360 104562-5 

Danske Bank 

Ordinær generalforsamling afholdes den 7. maj i København. 
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LEDELSESpATEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt. årsrapporten for 1 januar· 31. december 2016 for 
Make-A·Wish Ønskefonden. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for fonde og visse foreninger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar· 31. december 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret 
ningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Det er bestyrelsens vurdering, at årets indsamlinger er foretaget 
indsamlingsreglerne. 

København, den ~ /~ _ (7- 

overensstemmelse med 

Q~- 
Djamila Hallore 
Formand 

Bestyrelse: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSpATEGNING 

TU kapitalejeren i Make-A-Wish Ønskefonden 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Make-A-Wish Ønskefonden for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af den beskrevne regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revrsion og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af foreningen 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 regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er 
beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 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. 

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: 

• 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSpATEGNING 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisronen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

• 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. 

• 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 usik 
kerhed 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 op 
lysninger 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. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 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. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Hjørring, den ~ /4 _ I ~ 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab . 

$~ 
Statsautoriseret revisor 
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LEDELSESBERETNING 

Vi har i 2016 opfyldt 98 børns store ønskedrømme 
Vi glæder os over de mange skønne ønsker og de store smil, vores arbejde har skabt for de børn, som 
har mest brug for det. Ønskerne er meget forskellige - nogle børn ønsker sig et kæledyr, nogle et møde 
med et stort og elsket idol, eller en iPad eller pc, som kan være medvirkende til, at barnet kan holde 
kontakten vedlige med vennerne under de mange indlæggelser. Men der er en tydelig overvægt af 
rejseønsker. Især en rejse til Disneyland, er mange børns største ønske. Her har Make-A-Wish 
Ønskefonden og ønskebørnene stor glæde af det mangeårige partnerskab, Make-A-Wish International 
har med Disney koncernen, et partnerskab som giver børnene en helt unik og eksklusiv oplevelse. 

Frivillige 
Rundt regnet 140 frivillige løfter i samlet flok. Det er især de mange frivillige i vores ønsketeams ude i 
landet, som besøger familierne og opfylder børnenes ønsker, men også de frivillige ved de mange 
events, vore administrative frivillige, ledelsen, advisoryboardet og ikke mindst bestyrelsen. Intet af 
dette ville være muligt uden disse dedikerede menneskers arbejde. 

Ambassadørerne 
Vi er fortsat utrolig stolte af vores fornemme ambassadørkorps, og vi er meget taknemmelige for deres 
støtte og indsats. Ambassadørerne tæller p.t. Rasmus Seebach, Sisse Fisker, Basim, Alexa Bruun 
Rasmussen, Jimmy Bøjgaard, Frans Nielsen, Mikkel Salling Holmgaard, Hospitalsklovnen Stella, Susanne 
Rugtved Rønnow, 501 st Legion og Rebel Legion og Jacob Riising. 

Partnere og bidragsydere 
I 2015 startede et spændende samarbejde med restaurantkæden Jensens Bøfhus. Samarbejdet indebar 
en donation på 5 kr. ved hvert salg af en sidedish eller en dessert. Dette samarbejde er fortsat gennem 
2016, og har betydet en flot donation på 144.130 dejlige kroner og en meget vigtig eksponering overfor 
Jensens mange gæster i perioden. 

Toms Gruppens salg af slikposen Ønskemix gav i 2016 et smukt beløb til Make-A-Wish Ønskefonden på 
32.210 kr. 

En gruppe af dedikerede Student Volunteers hos Advokatfirmaet Plesner, vores pro-bono juridiske 
rådgivere, har også i 2016 ydet en stor indsats med at finde og ansøge fonde på vegne af MAWØ. Deres 
indsats på dette område indbragte i 2016 ikke mindre end 756.886 kr. 

En anden vigtig partner i 2016 var virksomheden buy aid, som sælger kontorartikler, chokolade, kaffe 
m.m. med Make-A-Wish Ønskefondens logo. Det resulterede i 2016 i et flot beløb på 203.000 kr. 

Fundraising Events 
2016 bød igen på en mulighed for at løbe for ønskebørnene i Ønskeløbet - et motionsløb for hele 
familien, som blev arrangeret i et samarbejde med løbeklubben ALOT og Albertslund kommune. Vi 
inviterede også ud på en gåtur ved Walk for Wishes i Frederiksberg Have. Flere af vores populære 
ambassadører skabte stor glæde ved at deltage i disse arrangementer, som alle havde et flot 
deltagerantal, og derved medvirkede både til at skaffe indtægter og til at udbrede kendskabet til 
foreningen. 

For femte år i træk arrangerede vi, i samarbejde med VMware en fornem gallaaften, som i år blev 
afholdt på Odd Fellow palæet i København. Gallaeventets overskud blev i år på lige over 400.000 kr. Et 
flot resultat, som vi er meget stolte over. 

Samtidig opnåede vi stor interesse fra pressen til arrangementet, hvilket igen vil øge det generelle 
kendskab til foreningen og vores arbejde. 
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LEDELSESBERETNING 

Fundraising generelt 
Takket være fortsat støtte fra MAW International fik vi i 2016 endnu et år mulighed for at ansætte en 
professionel fundraiser på deltid. Vi rekrutterede i juni 2016 Eva Brøsted, som siden har arbejdet 
målrettet på at rejse de for foreningen helt nødvendige midler. 

Markedsføring 
Stigningen i følgere på de sociale medier er fortsat i 2016. Vi har rundet de første 8.500 på Facebook, 
og vi har over 1.000 følgere på Instagram. Vi er stolte af disse milepæle, fordi det betyder, at flere 
oplever værdien af vores arbejde. 

Vi har i 2016 indgået et samarbejde med en ekstern marketingkonsulent. Et samarbejde, som i starten 
af 2017 vil resultere i en ny og optimeret udgave af vores webside, der vil give brugerne og foreningen 
langt flere muligheder. 

Arbejdet med videreudvikling af de sociale medier og websiden har til formål, at endnu flere kommer 
til at kende til MAWØ, og kende til vores vigtige arbejde, således at vi kan opfylde så mange ønsker for 
børn med livstruende sygdomme som overhovedet muligt. 

Økonomi 
Make-A-Wish Ønskefonden har i 2016 haft et overskud på 552.425 DKK - sammenholdt med et overskud i 
2015 på 1.727.198 DKK. 

Vores samlede indtægter udgjorde i 2016 i alt 2.968.247 DKK til sammenligning med 3.505.876 DKK i 
2015. Vores indtægter kommer primært fra bidrag fra virksomheder, donationer fra fonde samt 
overskud fra fundraising events. 

De samlede udgifter til vores kerneformål, nemlig ønskeopfyldelsen, har i 2016 andraget 1.596.648 DKK 
holdt op imod en udgift på 1.197.861 DKK i 2015. Udgifterne til ønskeopfyldelse samlet set er således 
steget i 2016, hvilket til dels hænger sammen med det øgede antal opfyldte ønsker og til dels, at den 
gennemsnitlige ønskepris er steget, idet det desværre ikke har været muligt at få sponsoreret ønskerne 
i så høj grad som i 2015. 

I nedenstående skema kan man se udviklingen i opfyldte ønsker samt den gennemsnitlige omkostning 
pr. ønske over de seneste 3 år. 

Årstal 2014 2015 2016 

Antal opfyldte ønsker .................................... 159 84 98 

Udgifter til ønskeopfyldelse ............................. 2.143.685 1.197.861 1.596.648 

Gennemsnitlig omk. pr. ønske ......................... 13.482 14.260 16.292 

Den gennemsnitlige omkostning pr. ønske er i 2016 steget med 14 % i forhold til 2015, hvilket som 
tidligere nævnt primært skyldes et fald i donationer øremærket til opfyldelse af de enkelte ønsker. 

Vores omkostninger er specificeret i resultatopgørelsen og i noterne. Vores omkostninger er steget fra 
581.865 DKK i 2015 til 819.537 DKK i 2016, hvilket svarer til en stigning på ca. 38 %. 



8 

LEDELSESBERETNING 

Stigningen i omkostninger skyldes til dels en stigning i de kontingenter, vi betaler til Make-A-Wish 
International samt en stigning i markedsføringsomkostningerne. Forklaringen på de højere 
markedsføringsomkostninger skal ses i lyset af prioriteringen af en ny og opdateret webside, som 
introduceres i begyndelsen af 2017, og en bestyrelsesbeslutning om at opprioritere marketingområdet, 
som støtte til vores fundraisers arbejde. Vi har derfor i størstedelen af 2016 haft en ekstern 
marketingskonsulent, som både har konstrueret og implementeret den nye hjemmeside samt løst andre 
nødvendige og vigtige marketingopgaver . 

Tilskuddet modtaget fra Make-A-Wish Internationals Wish Fund er modregnet i udgifterne til ansættelse 
af en fundraiser. 

Periodeafgrænsningsposter på 148.330 DKK vedrører et tilskud, som MAWØ har modtaget fra Wish Fund 
(Make-A-Wish International), der skal bidrage til at dække udgiften til lønnen til fundraiser i 2017. 

Indsamlinger 
Det samlede resultat af årets indsamlinger udgjorde i alt 55.779 DKK - til sammenligning med 56.745 
DKK i 2015. 

De væsentligste indsamlinger var i 2016 via vores hjemmeside på i alt 51.316 DKK, og der henvises i 
øvrigt til note 6. 

Derudover har vi foretaget indsamlinger via SMS, Betternow, Facebook og indsamlingsbøtter. 

Afslutningsvis 
Afslutningsvis vil Bestyrelsen gerne rette en stor tak til vores fantastiske frivillige, der yder en kæmpe 
indsats, til alle vores medlemmer, og ikke mindst alle de generøse bidragsydere. Vi er utrolig 
taknemmelige for jeres økonomiske støtte og personlige engagement - uden hvilken vores arbejde ikke 
kunne lade sig gøre. 

Bestyrelsen tor Make-A-Wjsh Ønsketonden Danmark 
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS 

Årsregnskabet for Make-A- Wish Ønskefonden for 2016 er aflagt efter samme regnskabsprincipper og 
vurderingsprincipper som foregående år. 

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: 

RESULTATOPGØRELSE 

Indtægter 
Indtægter vedrørende kontingenter indtægtsføres i det år de vedrører. Donationer og bidrag i øvrigt 
indtægtsføres ved modtagelsen af midlerne. 

Omkostninger 
I omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til opfyldelses af ønsker, ledelse og 
administration. 

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. 

BALANCEN 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

INDTÆGTER . 

OPFYLDELSE AF ØNSKER. . 

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

OMKOSTNINGER I ALT . 

RESULTAT FØR RENTER . 

Finansielle indtægter . 

ÅRETS RESULTAT . 

Note 2016 
kr. 

2.968.247 

2 -1.596.648 

-148.475 
-30.229 
-43.282 

-303.380 
-115.896 
-21.531 

3 -156.744 

-819.537 

552.062 

363 

552.425 
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2015 
tkr. 

3.506 

-1.197 

-95 
-37 
-58 

-142 
-68 
-27 

-156 

-583 

1.726 

1.727 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Andre tilgodehavender . 
Tilgodehavender . 

Sydbank . 
Jyske bank . 
Danske Bank . 
Likvide beholdninger . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

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

EGENKAPiTAL . 

Anden gæld . 
Feriepengeforpligtelse . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 
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Note 2016 2015 
kr. tkr. 

311.905 98 
311.905 98 

2.186.922 1.780 
924.474 1.189 
849.307 764 

3.960.703 3.733 

4.272.608 3.831 

3.419.183 1.692 
552.425 1.727 

3.971.608 3.419 

4 89.292 43 
63.378 46 

5 148.330 323 
301.000 412 

301.000 412 

4.272.608 3.831 



NOTER 

Indtægter 

Indtægter 
Kontingenter . 
Bidrag og donationer . 
Sponsoraftale med Toms Ønskemix . 
Buy-Aid . 
Arv . 
Momskompensationsordningen. . 
Tips- og lottomidler. . 
Bladpuljen . 

Fundraising Gallaaften 
Indtægter Gallaaften . 
Omkostninger Gallaaften . 

Fundraising øvrige Events 
Events . 
Omkostninger Events , . 

Indtægter i alt . 

Opfyldelse af ønsker 
Opfyldelse af ønsker . 
Andel af lønomkostninger til ønskekoordinator (75%) .. 

Administration 
Telefon og internet . 
Kontorhold. . 
Forsikringer . 
It-udgifter, server, vennedatabase, e5 mm . 
Revision og bogføringsassistance . 
Øvrig administration . 

2016 
kr. 

184.200 
1.825.008 

32.210 
203.132 
173.144 
43.995 
95.965 

O 
2.557.654 

629.811 
-228.587 
401.224 

68.604 
-59.235 
9.369 

2.968.247 

1.324.486 
272.162 

1.596.648 

14.266 
18.655 
17.604 
14.068 
38.688 
53.463 

156.744 
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2015 Note 
tkr. 

1 

183 
1.958 

90 
365 
309 
84 
87 
5 

3.081 

501 
-340 
161 

334 
-70 
264 

3.506 

2 
914 
283 

1.197 

3 
17 
16 
14 
54 
20 
35 

156 



NOTER 

Anden gæld 
Skyldige omkostninger . 
A-skat, Am-bidrag og ATP, . 

Periodeafgrænsningsposter 
Forudbetalte tilskud . 

2016 
kr. 

66.432 
22.860 

89.292 

148.330 

148.330 
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2015 Note 
tkr. 

4 
31 
12 

43 

5 
323 

323 



NOTER 

Resultat af indsamlinger i året 

Hjemmeside - betalt via DIBS 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Indsamlingsbøtter 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Mobile Pay 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration 'e" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Facebook 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Betternow 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

SMS 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Nettoresultatet af årets indsamling er anvendt til 
ønskeopfyldelse i overensstemmelse med vedtægterne. Der 
er i året brugt 1.596.648 kr. til ønskeopfyldelse for børn i 
Danmark med en livstruende sygdom. 

Resultat af indsamlinger i året i alt .. 

2016 

52.126 
O 

-810 
51.316 

2.310 
O 

-1.620 
690 

10.529 
-4.327 
-779 

5.423 

O 
-3.087 

O 
-3.087 

44 
O 
O 

44 

2.726 
-1.148 
-185 

1.393 

55.779 

14 

2015 Note 

6 

31.320 
O 

-255 
31.065 

2.719 
-2.686 
-1.580 
-1.547 

15.739 
-5.974 
-2.685 
7.080 

O 
-2.229 

O 
-2.229 

22.718 
O 

-205 
22.513 

1.360 
-1.148 
-349 
-137 

56.745 


