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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt
årsrapporten for regnskabsåret 2021 for SMILfonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A med de nødvendige tilpasninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2021 samt af resultatet af SMILfondens aktiviteter for regnskabsåret 2021.
SMILfonden har etableret retningslinjer og
procedurer, der sikrer, at de dispositioner,
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer,
der sikrer, at der tages skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de modtagne
offentlige midler herunder ULFRI-midler.
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SMILfondens indsamling er foretaget i
henhold til tilladelser af foreningens indsamlinger og i overensstemmelse med indsamlingsloven. Indsamlingen er gennemført via
hjemmeside, Facebook og sms. Vi anser
det opstillede regnskab for indsamling til
foreningens formål, der skal støtte foreningens arbejde fra 1. januar – 31. december
2021, for udarbejdet i overensstemmelse
med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelsen nr. 820 af 27. juni
2014 og indsamlingsloven. Se note 2.

Direktør

Ledelsesberetningen indeholder efter vores
opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, som beretningen omhandler.

Simon Hesse Hoffmann
(formand)

Charlotte Blix

Vibeke Brix Christensen

Allan Feldt

Laura Vilsbæk Olesen

Dorte Horsholt

Michael Løve

Niels Kornerup

Klaus Birkelund Johansen

Sisse Fisker

Bestyrelse

Nærum den 25. marts 2022
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til bestyrelsen i SMILfonden
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021 i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger og bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar
2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer.
Vi har revideret årsregnskabet for SMILfonden for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er
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gældende i Danmark samt bekendtgørelse
nr. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale
organisationer. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar
for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med
International Ethics Standards Board for
Accountants, internationale retningslinjer
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og
de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse krav og
IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen
af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabslovens
bestemmelser
for
regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger. 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 foreningens
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 foreningen,
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
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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.

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. Fejlinformation 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 brugerne
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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•

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
foreningens 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
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om foreningens 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
foreningen 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 den øverste ledelse
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.
Hellerup, den 25. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-NR.: 3377 1231

Nikolaj Erik Johnsen
Statsautoriseret revisor
mne35806
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Ledelsesberetning
Endnu et fantastisk år er gået i SMILfonden.
Et år hvor vi igen gjorde en forskel for
tusindvis af børn og familier, som lever med
alvorlig sygdom. Vi var til stede i hele landet
både inde på og uden for hospitalerne. Vi
spredte lys i svære tider og såede frø til nye
fællesskaber blandt familier, der ellers ikke
har nogen at tale med om livet med et alvorligt sygt barn.
Vores vigtigste opgave i SMILfonden er at give
børn med alvorlige og kroniske sygdomme
et bedre liv. En berigende og omfattende
opgave, som vi arbejder målrettet efter. Året
har desværre fortsat budt på restriktioner
i forbindelse med Covid-19, og dem har vi
naturligvis taget meget alvorligt og navigeret i. Vores målgruppe er sårbar, og derfor
er alle vores aktiviteter afviklet med hensyntagen til gældende restriktioner og med
fokus på familiernes bedste.
SMILfondens arbejde på og
uden for hospitalet
De børn og familier, som er en del af SMILfonden, tilbringer uforholdsmæssig meget
tid på hospitalet, og selv når de forlader
hospitalet, følger sygdommen med. Sygdom
er et grundvilkår for familierne. Derfor er det
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vigtigt, at familierne både mærker vores
tilstedeværelse på og uden for hospitalerne.
SMILET, SMILfondens kreative værksted på
Rigshospitalet, har budt over 3.500 børn,
søskende og forældre velkommen. I en
evaluering udarbejdet i samarbejde med
Boston Consulting Group blev det helt tydeligt, at SMILET er en kæmpe gave for syge
børn og pårørende på Rigshospitalet. Her
skabes nye fællesskaber, ventetiden bliver
nemmere og hospitalsbesøget bedre. I
evalueringen jubler sundhedspersonalet
også over SMILET, som er en tryg base
for børn og deres forældre, når de er på
hospitalet.
Rekordmange donationer giver støtte
til højeste antal børn og familier
Opbakningen til vores arbejde har igen i år
nået nye højder. Støtten fra både fonde, virksomheder, private og offentlige puljer har
gjort det muligt at nå ud til mere end 15.000
personer i vores målgruppe.
Vi er meget taknemmelige for hver eneste
krone, der bliver doneret til os, og det ser og
hører vi også hver dag fra de børn og unge,
vi møder i vores arbejde.

Seks succesfulde SMILcamps er blevet
afholdt i 2021, mere end 500 børn og pårørende har været på rekreationsophold, og
over 5.000 syge børn, søskende og forældre
har deltaget i vores mange netværksture
over hele landet.

SMILfondens udvikling
i indtægter (tDKK)

15.847

Vores rådgivningstelefon, SMILmobilen, er
blevet en fast forankret del af SMILfonden,
hvor børn, søskende og forældre kan ringe,
hvis de trænger til nogen at tale med. Det har
rigtig mange benyttet sig af, og der er blevet
talt ikke mindre end 35.000 minutter med
SMILmobilens kompetente familieterapeut
og socialrådgiver. Emner som ensomhed,
stress, selvmordstanker og bekymringer er
det, der fylder mest hos dem, der ringer og
søger støtte.
Samlet set er årets indtægter steget med
47% og lander på 15.846.712 kr (10.747.766 i
2020). Omkostningerne udgør 13.576.912 kr.
Det er en del under det planlagte grundet
Covid-19, som tvang os til at afholde mindre
events og lukke nogle planlagte aktiviteter
ned.

10.747

7.783

4.545

2018

2019

2020

2021
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Styrkelse af organisationen
I takt med, at SMILfonden vokser sig større,
stilles større krav til organisation og ledelse.
For at styrke SMILfonden har vi indgået et
pro bono samarbejde med konsulenthuset
Hildebrandt og Brandi, som bl.a. rådgiver
os om optimal struktur og organisation. I
den proces har vi ansat Jonas Giersing som
vicedirektør. Han kommer med stor erfaring
fra NGO-branchen og får ansvaret for HR,
administration og drift. Jonas vil sammen
med Sisse Fisker udgøre den daglige ledelse
i SMILfonden.
Store forventninger til det kommende år
Vi går ind i 2022 med forventning om at
sætte endnu flere SMIL-skibe i søen, som
kan støtte familier med alvorligt og kronisk
syge børn. Vi forventer at åbne endnu en
udgave af SMILET – et bemandet kreativt
værksted på Aarhus Universitetshospital til
glæde for tusindvis at indlagte og ambulante børn og unge i det jyske samt deres
pårørende. Desuden ser vi også frem til
at kunne etablere et rekreationshus, hvor
familier får mulighed for en ferie efter lange
indlæggelses- og sygdomsforløb. Efter lang
tids arbejde på at skaffe størstedelen af den
fornødne finansiering ser det nu ud til at
lykkes i det kommende år. Sammenholdt
med en henlæggelse på 1 million kroner fra
overskuddet i 2021 forventes det således
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Indtægter fordelt på
aktiviteter 2021
Medlemsbidrag (1 %)
Fonde (42 %)
Virksomheder (22 %)
Private donationer
(14 %)
Offentlige tilskud
(21 %)

Omkostninger fordelt
på kategorier 2021
Hospitalsaktiviteter
(34 %)
Sociale aktiviteter
(28 %)
SMILcamps (15 %)
Fundraising & marketing (14 %)
Administration (9 %)

at blive muligt for SMILfonden at erhverve
vores eget sommerhus, der skal lånes ud
til de ramte familier så de kan komme på
ferie. Samtidig henlægges 500.000 kroner
af overskuddet til videreførelsen af SMILET
på Rigshospitalet i perioden 2022-2025 og
frem mod integrationen af SMILET i det
kommende Mary Elizabeths Hospital.
Vi ser frem til endnu et spændende SMILår, hvor vi er mere end klar til at knokle for
landets syge børn og unge. Vi ved, hvad de
unikke fællesskaber, muligheden for rådgivning og kreative åndehuller har af betydning
for familierne, og vi mener, at endnu flere
familier skal have den mulighed.

TAK
Til slut skal lyde en kæmpestor tak til alle
de danske fonde, virksomheder, private og
offentlige instanser, som bakker op om vores
arbejde. Tak til de mere end hundrede frivillige, som bruger utallige timer, dage og uger
på at styrke vores indsats. Alene kan vi ingenting, men sammen kan vi virkelig meget.
Sammen kan vi støtte endnu flere børn og
familier, som i den grad fortjener at blive en
del af SMILfondens stærke fællesskab.
Stort SMIL fra

Sisse Fisker
Direktør og stifter

Simon Hesse Hoffmann
Formand
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med vedtægternes krav, årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A med
de tilpasninger, der følger af organisationens

Kampagneindtægter
Indtægter
fra
foreningens
kampagner
indregnes, når indtægten kan måles pålideligt,
og det er sandsynligt, at betalingen finder sted.

særlige forhold. Den anvendte regnskabspraksis
er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Medlemsbidrag
Foreningens indtægter fra medlemskaber
indregnes når det er sandsynligt, at betalingen
finder sted. I praksis indtægtsføres først når
indbetalingen har fundet sted.
Private donationer
Foreningens indtægter omfatter donationer i
form af bidrag fra enkeltpersoner. Indtægterne
indregnes når det er sandsynligt, at betalingen
finder sted. Der er ikke knyttet særlige betingelser til indtægten.
Fonde og virksomheder
Indtægter fra fonde og virksomheder indregnes,
når indtægten kan måles pålideligt, og det er
sandsynligt, at betalingen finder sted. I 2021 er
alle bidrag først indtægtsført når indbetalingen
har fundet sted.
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Websalg
Indtægter fra websalg indregnes, en gang
månedlig ved udarbejdelse af faktura til samarbejdspartner ifm at salg er sket ud af webshop.
Indtægter fra offentlige midler
Indtægter fra offentlige midler indregnes, når
indtægten kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder sted.
Øremærkede projektindtægter
Indtægter i form af midler, hvor giver har betinget
sig, at indtægten alene anvendes til et specifikt
formål. Indtægten kan både være fra offentlige
puljer, fondsmidler samt fra private. Indtægter i
form af midler, hvor giver har betinget, at anvendelsen af midlerne skal opfylde nogle nærmere
fastsatte mål e.l., indregnes i resultatopgørelsen,
når de givne betingelser er opfyldt. Beløb,
der er modtaget før betingelserne, er opfyldt,
indregnes som en forpligtelse i balancen.

samt lønninger til gennemførsel af regnskabs-

anskaffelsen og omkostninger til klargøring af

årets formålsbestemte aktiviteter mv.

aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at
blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kost-

Fundraising & marketing
Fundraising & marketing omfatter salgs- og
rejseomkostninger og lønninger relateret til
fundraising mv.

pris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på

Administration
Administration omfatter omkostninger til
kontorhold, administration, afskrivninger, finansielle poster samt lønninger relateret til administration mv.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger vedrørende likvide beholdninger.

Egenkapital

Resultatdisponering
Der foretages reserve til senere år vedr. besluttede projekter hvor der ikke er opnået fuldt
tilsagn, og foreningen derfor forventer at
anvende frie midler til at kunne finansiere
projekterne fuldt ud.

Periodiserede øremærkede tilskud
Periodiserede øremærkede tilskud under passiver
omfatter tilskud modtaget i indeværende regnskabsår, der vedrører aktiviteter der afholdes efterfølgende regnskabsår. Periodiserede øremærkede
tilskud optages til kostpris.

Balancen

Anden gæld

en vurdering af aktivernes forventede brugstider
samt længde af lejekontrakt på SMILET. Såvel IT
som indretning af lejede lokaler afskrives over 3 år.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af bankindestående.

Egenkapital består af overførte regnskabsmæssige resultater fra tidligere år.

Anden gæld består af skyldig lønrelaterede

Aktiviteter
Aktiviteter omfatter omkostninger direkte relateret til foreningens formålsbestemte aktivitet.
Omkostninger omfatter afholdte omkostninger

Materielle anlægsaktiver
IT, inventar og indregning af lejede lokaler måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet

omkostninger inkl. skyldige feriepenge, skyldig
moms samt øvrige skyldige omkostninger til
kreditorer.
Menu

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2021

Kr.

2021

2020

2019

2018

Indtægter
Medlemsbidrag

77.800

70.600

118.500

102.200

Donation Fonde

6.672.098

4.473.430

3.476.523

2.207.532

Donation Erhverv

967.612

3.458.090

2.082.463

1.539.706

Donation Private

2.211.578

1.635.360

782.639

515.157

Offentlige tilskud

3.398.976

2.485.913

1.865.672

753.371

Andre indtægter
Indtægter i alt

28.170

-

-

-

15.846.712

10.747.766

7.783.040

4.545.871

1.094.714

Omkostninger
Aktiviteter
Hospitalsaktiviteter

4.635.881

3.560.735

2.804.028

SMILcamps

2.074.468

2.454.392

1.146.216

725.932

3.836.381

1.802.169

1.350.488

758.305

Sociale arrangementer

4.877

-

-

-

Fundraising & marketing

Øvrige omkostninger

1.789.827

1.429.604

1.034.201

1.162.591

Administration

1.235.479

872.720

700.715

341.597

Omkostninger i alt

13.576.912

10.119.620

7.035.648

4.083.139

Årets resultat overføres til egenkapital

2.269.799

628.146

747.392

462.732

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Henlæggelse til SMILET RH

500.000

Henlæggelse til SMILhuset

1.000.000

Overført resultat

769.799
2.269.799
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Balance
Pr. 31. december 2021

Kr.

2021

2020

2019

2018

460.945

729.803

94.642

57.188

83.225

-

-

-

2.186.605

1.436.952

443.476

60.883

Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Varelager webshop
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

9.685.153

6.452.245

4.875.761

1.823.575

12.415.929

8.619.000

5.413.879

1.941.646

Passiver
Egenkapital
Egenkapital primo

2.234.836

1.606.690

859.298

396.566

Årets resultat

769.799

628.146

747.392

462.732

Reserve SMILET RH

500.000

-

-

-

Reserve SMILhuset

1.000.000

-

-

-

Egenkapital ultimo

4.504.635

2.234.836

1.606.690

859.298

7.367.078

4.872.359

3.043.434

574.168

544.215

1.511.805

615.987

508.180

7.911.293

6.384.164

3.659.420

1.082.348

Periodiserede øremærkede tilskud
Anden gæld
Kortfristet gæld
Feriepenge overgangsperiode

-

-

147.769

-

Langfristet gæld

-

-

147.769

-

12.415.929

8.619.000

5.413.879

1.941.646

Passiver i alt
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Noter
Note 1. Indtægter fra offentlige tilskud
Kr.

2021

2020

2019

1.000.000

1.200.000

1.300.000

-

362.356

330.913

258.966

243.531

Socialstyrelsen – sommerpakke

-

625.000

-

-

Socialstyrelsen – sommerhjælp

557.500

135.000

102.000

440.100

Sundshedsministeriet
Socialstyrelsen – driftsmidler

2018

Socialstyrelsen – PUF midler

427.200

125.000

125.000

-

Socialstyrelsen – hjælpepakke til udsatte grupper

500.000

-

-

-

Socialstyrelsen – ferielejre, endagsudflugter mm

491.920

-

-

-

-

-

5.000

-

§18 midler – Aalborg kommune
§18 midler – Hjørring kommune

-

-

10.000

-

§18 midler – Odense kommune

-

-

15.000

-

60.000

70.000

70.000

-

Regulering tidligere år

§18 midler – København kommune

-

-

-20.294

-

Kompensation moms

-

-

-

69.740

3.398.976

2.485.913

1.865.672

753.371

2021

2020

2019

2018

12.341.766

8.191.253

5.798.869

3.690.301

0

0

0

0

12.341.766

8.191.253

5.798.869

3.690.301

100%

100%

100%

100%

Note 2. Indsamlingsregnskab
Kr.
Indtægter
Indkomne bidrag
Administrationsomkostninger
Resultat
Overskudsgrad

Resultatet indgår i SMILfondens regnskab og er brugt til aktiviteter, der understøtter SMILfondens arbejde.
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