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LEDELSESPÅTEGNING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar • 31. december 2017 for 
Malœ·A·Wish Danmark. 

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bill ede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle still ing pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktwíteter for regnskabsåret 1, 
januar· 3'1. december 2017. 

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. 

overensstemmelse med 

København, den 1 O. april 2018 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Til kapitalejeren i Make-A-Wish Danmark 

Konklusion zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vi har revideret årsregnskabet for Make-A-Wish Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten 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 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 REVISIONSPÅTEGNING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revrsionen 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 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO. april 2018 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

~ Li/, 
Kim Winther 
Statsautoriseret revisor 
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LEDELSESBERET NING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 2017 fik 97 børn opfyldt en af deres største drømme af Make-A-Wish Danmark. 

En hverdag med hospitalsbesøg, uvished og smerter, blev afløst af store smil, latter og glædestårer for 
flere af de børn og unge, som fik en velfortjent pause for deres sygdom. Ønskerne var meget 
forskellige, men alle med samme fællesnævner, nemlig et af deres, personlige, højeste ønsker. Olivia 
mødte superstjernen og teenageidolet Ariana Grande, Felix mødte Hr. Skæg og Karoline var prinsesse 
for en dag, men der var flest børn, der ønskede sig MacBooks og rejser til Disneyland Paris. Make-A- 
Wish Danmark drager stor glæde af hjælpen fra andre afdelinger af Make-A-Wish rundt om i verden, der 
beredvilligt stiller op og hjælper med planlægning og modtagelse af vores ønskebørn, og sikrer at de får 
en dejlig oplevelse, som vi gengælder, når der bliver sendt udenlandske ønskebørn til Danmark, til 
f.eks. Legoland. 

Make-A-Wish Danmarks største bidragsydere er uden tvivl de 140 frivillige rundt om i landet, der hver 
dag bruger deres fritid på at besøge ønskebørn og deres familier, og sikrer at børnene får mulighed for 
at fortælle om deres højeste ønsker. Der er ligeledes mange frivillige, der beredvilligt stiller op til 
vores events og arrangementer, og sikrer at alle får en god oplevelse, og spreder budskabet om vores 
arbejde, så vi kan hjælpe endnu flere børn, der lever med en livstruende sygdom. 

En anden gruppe frivillige, er de Student Volunteers som Advokatfirmaet Plesner, vores pro-bono 
juridiske rådgivere, stiller til rådighed. De har i 2017 ydet en stor indsats med at finde og ansøge fonde 
på vegne af Make-A-Wish Danmark. Deres indsats på dette område indbragte i 2017 ikke mindre end 
730.000 kr. 

Buy-Aid, som sælger kontorartikler, chokolade, kaffe m.m. med Make-A-Wish Danmark logo, har været 
en vigtig partner i flere år, og i 2017 støttede de med 437.000 kr. 

Ambassadører 
Make-A-Wish har nogle meget dedikerede ambassadører, herunder Rasmus Seebach, Basim, Alexa Bruun 
Rasmussen, Star Wars fangruppen Danish Garrison - 501 st Legion, m. fl., og i år har vi ligeledes kunne 
tilføje solodanser ved Den Kongelige Ballet, Holly Dorger. Holly, der er amerikaner, har boet og danset i 
Danmark siden 2008 og blev i 2016 tildelt "Ridder af Dannebrogordenen" af Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe li. Vi er sikre på, at vi kan tilføje endnu flere ambassadører til i 2018, der alle vil hjælpe 
med at opfylde børnenes højeste ønsker. 

Fundraising generelt 
For at opfylde alle børnenes ønsker, er det essentielt at fundraise donationer fra virksomheder rundt 
om i Danmark, og vores dygtige fundraiser, Eva Brøsted, har i 2017 skabt værdifulde relationer med 
mange danske virksomheder, og i 2018 forventer vi, at endnu flere af disse relationer, vil udmønte sig i 
større donationer, øget samarbejde og opmærksomhed på vores arbejde. 

Navneændring 
I januar 2018 lancerede vi det nye Make-A-Wish Danmark logo, der også bruges i resten af verden, og 
viser det ikoniske stjerneskud, der er kendetegnet for fonden, samt en ny skrifttype, der er mere 
tidssvarende. 

Den visuelle fornyelse giver et stærkere bånd mellem den verdensomspændende fond, der hver dag 
opfylder ønsker for børn, der lever med en livstruende sygdom. 

Med skiftet bliver navnet også forenklet, og den danske afdeling hedder fra 7. januar Make-A-Wish 
Danmark. Fonden startede som Ønskefonden i 1999, stiftet af Erik Buus, og navnet Ønskefonden vil 
altid være en vital del af Make-A-Wish Danmarks DNA. 
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LEDELSESBERETNING 

Markedsføring zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Stigningen i følgere på de sociale medier er fortsat i 2017, og vi har næsten rundet 10.000 følgere, en 
sand milepæl, på Facebook - og vi har over 1.000 følgere på lnstagram. Vi gør vores ypperste for, at 
flere oplever værdien af vores arbejde, og informerer følgerne om de ønsker, der bliver en realitet på 
grund af deres støtte. 

Make-A-Wish Danmark har i 2017 haft et overskud på 428.535 kr. - sammenholdt med et overskud i 2016 
på 552.425 DKK. 

Vores samlede indtægter udgjorde i 2017 i alt 3.164.082 kr. til sammenligning med 2.968.247 DKK i 
2016. 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 2017 andraget 1.665.348 kr. - 
holdt op imod en udgift på 1. 596.648 DKK i 2016. Udgifterne til ønskeopfyldelse samlet set er steget i 
2017, hvilket primært skyldes, at det desværre ikke har været muligt at få sponsoreret ønskerne i 
samme grad som tidligere - et faktum vi ligeledes måtte konstatere i 2016. 

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

Årstal 2017 2016 2015 

Antal opfyldte ønsker .................................... 97 98 84 

Udgifter til ønskeopfyldelse ............................. 1.665.348 1.596.648 1.197.861 

Gennemsnitlig omk. pr. ønske ......................... 17.169 16.292 14.260 

Den gennemsnitlige omkostning pr. ønske er i 2017 er steget med 5 % i forhold til 2016, 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. Omkostningerne er steget fra 
819.537 kr. i 2016 til 1.066.468 kr. i 2017, hvilket svarer til en stigning på ca. 30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%. 

Stigningen i omkostninger skyldes i væsentlig grad, at tilskuddet modtaget fra Make-A-Wish 
Internationals Wish Fund til dækning af udgifterne til ansættelsen af vor fundrasier, bortfaldt i løbet af 
2017. 

Indsamlinger 
Det samlede resultat af årets indsamlinger udgjorde i alt 121.121 DKK - til sammenligning med 55. 779 
DKK i 2016. 

De væsentligste indsamlinger var i 2017 via Betternow på i alt 83.622 DKK, og der henvises i øvrigt til 
note 6. Derudover har vi foretaget indsamlinger via vores hjemmeside, SMS, 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, der er altafgørende for, at vi kan 
støtte børnene og deres familier. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bestyrelsen for Make-A-Wish Danmark 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Årsregnskabet for Make-A-Wish Danmark for 2017 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 året til opfyldelse 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. 



9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

INDTÆGTER............................................................... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

OPFYLDELSE AF ØNSKER................................................ 2 

Personaleomkostninger. . 

Lokaleomkostninger . 

Rejseomkostninger og møder . 

M a rkedsf øri ngsom kostni nger . 

Kontingenter . 

Porto . 

A dministration............................................................. 3 

OMKOSTNINGER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ALT . 

RESULTAT FØR RENTER . 

Finansiell e indtægter . 

Finansiell e omkostninger . 

ÅRETS RESULTAT .. 

2017 2016 
kr. tkr. 

3.164.082 2.968 

-1.665.348 -1.596 

-362.654 -149 

-30.000 -30 

-43.467 -43 

-360.875 -303 

-109.309 -116 

-17.679 -22 

-142.484 -157 

-1.066.468 -820 

432.266 552 

335 o 
-4.066 o 

428.535 552 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 . 

Note 2017 2016 

kr. tkr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

94.379 312 
94.379 312 

3.071.497 2.187 

673.573 925 

742.781 849 
4.487.851 3.961 

4.582.230 4.273 

3.971.607 3.419 

428.535 552 

4.400.142 3.971 

4 94.754 90 

87.334 64 

5 o 148 
182.088 302 

182.088 302 

4.582.230 4.273 
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NOTER 

2017 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kr. 

Indtægter 

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

Fundraising Galla Events 
Galla Events . 
Omkostninger Galla Events . 

Fundraising øvrige Events 
Events . 
Omkostninger Events . 

Indtægter zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi alt. . 

Opfyldelse af ønsker 
Opfyldelse af ønsker . 
Andel af lønomkostninger til ønskekoordinator . 

Administration 
Telefon og internet . 
Kontorhold. . 
Forsikringer. . 
lt-udgifter, server, vennedatabase, C5 mm . 
Revision og bogføringsassistance . 
Øvrig administration . 

190.700 
1.331.801 

o 
437.179 
412.392 

63.268 
86.088 

2.521.428 

587.051 
-46.413 

540.638 

205.711 
-103.695 
102.016 

3.164.082 

1.346.658 
318.690 

1.665.348 

18.440 
17.447 
14.787 

9.780 
47.438 
34.592 

142.484 

2016 Note 
tkr. 

1 

184 
1.825 

32 
203 
173 
44 
96 

2.557 

630 
-229 
40 1 

69 
-59 

10 

2.968 

2 
1.324 

272 

1.596 

3 
14 
19 
18 
14 
39 
53 

157 
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NOTER 

2017 
kr. 

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

Periodeafgrænsningsposter 
Forudbetalte tilskud . 

71.828 
22.926 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

94.754 

o 

o 

2016 Note 
tkr. 

4 
67 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23 

90 

5 
148 

148 
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NOTER 

2017 

Resultat af indsamlinger i året 

Hjemmeside - betalt via DIBS 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Indsamlingsbøtter 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Mobile Pay 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Facebook 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Betternow 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SM S 
Indtægt . 
Udgift . 
Administration . 

Nettoresultatet af årets indsamling er anvendt til 
ønskeopfyldelse i overensstemmelse med vedtægterne. Der 
er i året brugt 1.665.348 kr. til ønskeopfyldelse for børn i 
Danmark med en livstruende sygdom. 

Resultat af indsamlinger i året i alt . 

30.373 
o 

-503 
29.870 

4.693 
o 

-3.843 
850 

13.540 
-5.748 

-504 
7.288 

o 
-4.372 

o 
-4 .372 

83.622 
o 

-92 
83.530 

5.181 
-1.154 

-72 
3.955 

2016 Note 

6 

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 

121.121 55.779 


