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Nøkkeltall 2018
Innsamlingsprosent

Administrasjonsprosent

90,6 %

8,2 %

Forskning, side 6-9
Støtte og trivselstilbud, side 10-14
Informasjon og påvirkning, side 18-19

Aktivitetsregnskap

Formålsprosent

82,2 %

Innsamling, side 15-17
Administrasjon, side 4-5 og 20-27

2018

2017

2016

Medlemsinntekter

0

0

0

Offentlige tilskudd

1 730

1 556

1 414

Andre tilskudd

4 275

2 317

3 230

41 147

45 601

11 082

477

35

130

47 629

49 510

15 856

3 381

3 227

1 869

41

0

0

29 271

22 388

9 127

2 910

2 488

2 293

1

0

196

Sum forbrukte midler

35 604

28 103

13 485

AKTIVITETSRESULTAT

12 026

21 407

2 371

2018

2017

2016

Anleggsmidler

10 623

10 660

10 402

Omløpsmidler

46 365

33 288

15 412

56 988

43 948

25 814

54 509

42 483

21 077

2 479

1 465

4 737

56 988

43 948

25 814

Innsamlede midler
Andre inntekter

Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader

Balanseregnskap

Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Alle beløp er i tusen kroner.
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
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Store ambisjoner
Barnekreftforeningen har jobbet målrettet for å forbedre vilkårene for barn og ungdom med kreft og deres familier siden
1982. I 2018 ble en ny milepæl nådd da vi med stor stolthet
kunne gi hele 25 millioner til barnekreftforskning i anledning
Den internasjonale barnekreftdagen, 15. februar. 11 viktige
forskningsprosjekter på barnekreft fikk støtte. Like viktig som
satsning på forskning er støtte til familier som rammes av barnekreft og informasjon for å øke kunnskap om barnekreft.
Når et barn får kreft rammes hele familien. Derfor tilbyr Barnekreftforeningen støtte, likepersontjeneste, samlinger, kurs og
andre aktiviteter som gir styrke og mot i en vanskelig situasjon.
I 2018 gjennomførte vi for første gang, og med stor suksess, en
fagsamling for pedagogisk personale.

Trine Nicolaysen,
Daglig leder i Barnekreftforeningen

Det har vært en fantastisk økning i innsamlede midler de siste
årene. Fra 15,9 millioner i 2016 til 47,6 millioner i 2018. Engasjementet og støtten vi opplever fra våre givere og andre som
bidrar til kampen mot barnekreft er rett og slett overveldende
og rørende. Vi er ydmyke og svært takknemlige, og lover at alle
bidrag skal forvaltes til det beste for denne viktige saken.
Vi har en klar ambisjon for fremtiden: Vi skal øke innsamlingen
av midler til Barnekreftforeningen slik at vi kan forbedre og
forsterke støtten til familiene som rammes av kreft og bygge
opp norsk barnekreftforskning til samme nivå som våre nordiske
naboland. Bare slik vil flere barn overleve – til et godt og helt
normalt liv.
Vi håper våre givere er med oss på denne reisen!

Hovedstyrets arbeid
Hovedstyret i Barnekreftforeningen fram
til landsmøtet i Drammen den 8. april
2018, besto av Elisabeth Fjukstad (leder),
Charlotte Kristiansen Nielsen (nestleder), Gaute Ingeson Fossbakk, Leif
Erling Krohn, Jan-Petter Løkken, og Eva
Widing, med Trine Eide Fossmark som
varamedlem.
Etter landsmøtet besto hovedstyret av
Elisabeth Fjukstad (leder), Charlotte Kristi4

ansen Nielsen (nestleder), Gaute Ingeson
Fossbakk og Eva Widing,

medlem. Gaute Ingeson Fossbakk trakk
seg som varamedlem kort tid etter.

28. september 2018 var det ekstraordinært landsmøte på Gardermoen med
nytt valg, og nytt Hovedstyret ble bestående av: Gaute Sars-Olsen (leder),
Hanne Myhrvold (nestleder), Steffen
Kildal, Lars Løkke, Bjørn Olav Søndrol og
Eva Widing, med Line Bergsjøbrenden
og Gaute Ingeson Fossbakk som vara-

Hovedstyret hadde i 2018 10 styremøter
og behandlet 95 saker, hvorav ny strategi- og handlingsplan har vært en av de
viktigste sakene.

barnekreftforeningen.no

Omsorg for
hele familien
I over 30 år har Barnekreftforeningen
vært drevet av foreldre til barn som
har eller har hatt kreft. De har støttet
hverandre gjennom samtaler og erfaringsutveksling og de har sørget for å
sette barnekreftsaken på dagsorden.
Og vi må ikke glemme alle de magiske
øyeblikkene foreningen har skapt for
barn og ungdom med kreft.

Gjennom blant annet likepersonsarbeid
skal vi gi familiene håp, mot, styrke og
glede. I 2018 hadde vi 100 godkjente
likepersoner som gjør en fantastisk jobb
rundt i landet med å skape samhold
trygghet og støtte i en tung stund.
Barnekreft er fortsatt den vanligste
dødsårsaken blant barn mellom 1 og
14 år. Det kan vi ikke akseptere. Vi må
sørge for at det blir forsket mer på
kreft hos barn. Vi må erkjenne at kreft
hos barn er spesielt, barn med kreft er
spesielle, barn med kreft er ikke små
voksne!

Foto: André Clemetsen

Gaute Sars-Olsen,
Leder i Barnekreftforeningens hovedstyre

Som nyvalgt hovedstyreleder er jeg
dypt imponert over den innsatsen og
den jobben som har vært gjort i Barnekreftforeningen. Det var ikke med så
rent lite ydmykhet jeg tok over stafettpinnen i september som den første
hovedstyreleder som «bare» er onkel.
Barnekreft er en sykdom som rammer
hele familien. Ikke bare kjernefamilien,
- også storfamilien med besteforeldre,
tanter og onkler. I tillegg føler naboer,
venner og lokalmiljø det sterkt når et
barn får kreft. Derfor er jeg spesielt
opptatt av at vi må huske å ta vare på
alle gjennom informasjon og gode råd.
Som nærstående får man lyst til å bidra
på en eller annen måte, og da er det

godt å kunne ta på seg et verv slik jeg
har gjort. Andre bidrar med å arrangere
løp for Barnekreftforeningen, sykle til
Paris med Team Rykeby eller starte en
innsamling på Facebook. Aller viktigst
er det at vi som er rundt kjernefamilien
som står mitt i det, bidrar til at deres
hverdag blir lettere. Små tjenester som
å handle, kjøre søsken på trening eller
måke snø kommer godt med.

Barnekreftforeningens hovedstyre: Fra venstre: Line Bergsjøbrenden, Hanne Myhrvold, Steffen Kildal, Lars Løkke, Gaute-Sars-Olsen, Bjørn Olav Søndrol og Eva Widing.
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Forskning
Støtte til forskning
på barnekreft
Ingen barn skal dø av kreft! Det er Barnekreftforeningen sin visjon.
Vi ønsker å bli den største finansieringskilden til barnekreftforsking i
Norge. Og vi er på god vei mot målet.
Barnekreftforeningen har de siste 3 årene satt støtte til forskning
høyt på dagsorden. Vi har samlet inn stadig større summer fra
mange store og enda flere små bidragsytere. Forskning på barnekreft har i mange år ligget etter i forhold til andre nordiske land.
Denne trenden er nå i ferd med å snu.
I 2018 delte Barnekreftforeningen ut hele 25 millioner kroner til
forskning. Innsamlingen til forskning i 2018 har holdt seg på et solid
nivå, noe som muliggjør ytterligere tildeling til nye, gode forskningsprosjekter i 2019.
Nye muligheter innen forskning
Fag- og forskningsmiljøene ser nå nye muligheter som igjen gir
utslag i større aktivitet og kreativitet i forskningen. Høsten 2017
hadde vi en åpen utlysning, og vi fikk 31 søknader. 11 av disse ble
prioritert og fikk midler, etter grundig vurdering fra Barnekreftforeningens forskningsnemd.
Kriterier for å få midler: Nemnden la særlig vekt på at det skulle
være relevante, norske forskningsprosjekt, hvor resultatene ble
forventet å komme barn og ungdom i Norge til gode. Spesielt
ønsket vi oss gode hjernesvulstprosjekter. Halvpartene av midlene
var ønsket til infrastrukturprosjekter.
I tillegg var det viktig at prosjektene hadde gode forskningsspørsmål, at metoden var av god kvalitet, at forskeren/gruppen
hadde kompetanse, at prosjektet virket gjennomførbart og at
prosjektet hadde tydelig barnekreftrelevans.
Vi bidrar til et bedre forskningsmiljø: For at et fagmiljø skal være
kreativt, nyskapende og endringsvillig, og på den måten drive
optimal diagnostikk og behandling, trengs et aktivt forskningsmiljø.
Barnekreftforeningen vil bidra til gode fagmiljøer i alle landsdeler og
støtter gode prosjekter i hele Norge.
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Barnekreft er den
vanligste dødsårsaken i Norge for
barn mellom
1 og 14 år.
Derfor er forskning
viktig!

Fakta om barnekreft:
• Hvert år får ca. 185 barn og ungdom
under 18 år kreft i Norge.
• 80 % overlever og mange lever med
senskader etter behandling.
• De vanligste formene deles inn i tre
like store grupper: akutte leukemier,
hjernesvulst og solide svulster på
forskjellige organer i kroppen.

barnekreftforeningen.no

Tildelinger 2018

Foto: André Clemetsen

André Clemetsen

Infrastruktur
•
Den Nasjonale barnekreftbiobanken, 6 000 000 kr.
Prosjektleder:
Nasjonalt, via Helse Vest
og Sør-Øst; 40 % Monica Cheng Munthe-Kaas, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.
•
Presisjonsmedisin mot barnekreft, 4 000 000 kr.
Prosjektleder: Maria Winther Gunnes, Universitetet i Bergen.
Helse Nord; 12 %
Hjernesvulster
•
Hvordan kan vi benytte nye forskningsresultater til å gi individualisert behandling til barn med aggressive former for
hjernekreft? 3 600 000 kr. Prosjektleder: Einar Osland Vik-Mo, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

Solide svulster
Helse Midt; 15 av
% aggressive nevroblastomer, 2 400 000 kr.
•
Nye strategier i bekjempelse
Prosjektleder: Christer Einvik, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
•
Identifikasjon avHelse
biomarkører
ved nefroblastom (Wilms tumor), 2 000 000 kr.
Vest; 1 %
Helse Sør-Øst; 32 %
Prosjektleder: Klaus Beiske, Universitetet i Oslo.
•
Nye alternativer for neuroblastombehandling rettet mot inflammatoriske signalveier, 500 000 kr.
Prosjektleder: Baldur Sveinbjørnsson, Universitetet i Tromsø.
Leukemi
•
Behandlingsrelatert død i NOPHO ALL-2008 protokollen, 1 500 000 kr. Prosjektleder: Bendik Lund, NTNU, Trondheim.
Protonbehandling
•
Forskningsprosjekt om mer skånsom strålebehandling av barn med proton, 225 000 kr.
Prosjektleder: Camilla Hanquist Stokkevåg, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen.
Psykososial forskning
•
Ferdigbehandlet - hva nå? Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med 		
kreft, 2 295 000 kr. Prosjektleder: Hanne Cathrine Lie, Universitetet i Oslo.
•
Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn i kreft, 2 239 000 kr. 		
Prosjektleder: Mary-Elisabeth Bradley Eilertsen, NTNU, Trondheim.
•
Musikkterapi brukt for å redusere bivirkninger ved cellegiftbehandling hos barn, 240 000 kr.
Prosjektleder: Trond Flægstad, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
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Barnekreftbiobanken
Monica Cheng Munthe-Kaas fikk 6 millioner kroner av
Barnekreftforeningen i 2018 til sitt prosjekt om å lage en
nasjonal biobank.

Foto: Fredrik Naumann
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Munthe-Kaas arbeider ved avdeling for
kreft og blodsykdommer hos barn og
ungdom på Oslo universitetssykehus,
og har i flere år jobbet for å samordne
forskningen på barnekreft.
– En velorganisert biobank er et løft for
forskning på norsk barnekreft, konstaterer Munthe-Kaas.
Både friske celler og kreftceller blir
lagret, sammen med prøver av urin,
avføring og hår. Disse blir overlevert til
Pediatrisk forskningsinstitutt, hvor de
blir merket og registrert i et elektronisk
datasystem før prøvene lagres på små
glass i en fryseboks.
For å sikre at materialet brukes på best
mulig måte, skal et råd bestående av
forskere, leger, kirurger og pasient-

representanter prioritere og samordne
forskningsprosjektene.
– Denne typen faglig styring har ikke
forskningsmiljøet for barnekreft hatt før.
Det vi også håper er at biobanken kan
sikre gjenbruk av materialet. Liknende
prosjekter kan bruke det samme materialet, samarbeide og dele forskningsresultater, poengterer Munthe-Kaas.
Med etablering av en nasjonal barnekreftbiobank ønsker hun på best mulig
måte å:
1) samle og organisere biologisk material fra barnekreftpasienter
2) sikre gjenbruk av materiale og data
generert fra biologiske prøver og
derved inngå sammenfallende bruk av

dyrebart materiale
3) redusere «samtykketretthet» hos pasienter og foreldre
4) sørge for god forvaltning av materialet, og
5) tilrettelegge for bedret samarbeid mellom forskningsgrupper innen
barnekreft.
Videre er ambisjonen at en slik nasjonal
organisering av biologisk materiale fra
barnekreftpasienter vil stimulere til økt
nasjonal og internasjonal forskning på
barnekreft, med hovedformål å bedre
diagnostikk, behandling og oppfølgning
av disse pasientene.

Barnekreftforeningens
forskningsfond
Fondet ble stiftet i 2000 av Forsvarets luftkrigsskole. Fondets formål er å
bevilge midler til drift og støtte til forskning relatert til kreftsykdom hos
barn og ungdom. Forskningen kan være rettet mot årsak, behandlingsformer eller psykososiale forhold under og etter behandling.
Driftregnskap

2018

2017

22 463

16 000

165

58

Sum anskaffede midler

22 627

16 058

Bevilgninger til forskning

23 804

17 885

210

69

Sum forbrukte midler

24 014

17 953

Resultat

-1 387

-1 895

2018

2017

Omløpsmidler

33 248

21 485

Sum eiendeler

33 248

21 484

250

250

3 845

5 232

Bevilgningsgjeld

28 584

14 655

Leverandørgjeld

570

1 348

33 248

21 485

Gaver og tilskudd
Renteinntekter

Driftskostnader

Balanseregnskap

Grunnkapital
Annen formålskapital

Sum egenkapital og gjeld

Styret i Barnekreftforeningens
Forskningsfond bestod i 2018 av:
Eva Widing, styreleder
Elisabeth Fjukstad
Charlotte Kristiansen Nielsen
Britt Ingunn Wee Sævig
Barnekreftforeningens Forskningsfond har også nedsatt en forskningsnemnd, bestående av fem
medlemmer.
Denne forskningsnemnden har
i oppgave å vurdere søknader,
og levere en innstilling om hvilke
prosjekter som skal støttes.
Styret i Barnekreftforeningens
Forskningsfond har hatt 3 styremøter i 2018, og forskningsnemnden har hatt 2 møter.

Alle beløp er i tusen kroner
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Støtte og trivselstilbud

Ferie med mening

Foto: Kristian Heggestad

Ferie med mening (FMM) er et rekreasjonstilbud som skal være en kombinasjon
av ferie med fritidsaktiviteter og et faglig innhold. FMM arrangeres av
Barnekreftforeningen, og er en sjelden anledning til å ha barn og ungdom under
behandling med kreft i gruppe med hverandre, og søsken i grupper med søsken.
Foreldre tilbys foredrag av fagpersoner, samt egne samtalegrupper.

Ferie med mening ble arrangert fire
steder i Norge i sommer, i helseregionene Vest, Sør-Øst, Midt og Nord.
Dette er ferie tilrettelagt for familier
der et barn er under kreftbehandling eller nylig er ferdigbehandlet.
Barnekreftforeningens fagsjef deltok
på tre av samlingene med bl.a.
undervisning og gruppearbeid.
Målgruppen er familier rammet av
barnekreft. Barnet eller ungdommen
som er rammet av kreftsykdom
skal være under behandling, være
ferdigbehandlet senest for ett år
siden, eller ha tilbakefall. Tilbudet er
begrenset til to ganger pr. familie.
I enkelte tilfeller, kan det i samarbeid med behandlende lege og/
eller fagsjef, legges til rette for at en
familie kan delta flere ganger.
FMM arrangeres i de fire helseregio-
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nene, på steder som gir mulighet for
varierte fritidsaktiviteter inne og ute.
Stedet skal være tilrettelagt for
rullestolbrukere, f.eks. folkehøgskole, leirskole eller Røde Korssenter. Stedet må kunne ta hensyn
til barn med lavt immunforsvar og
svak helse, og bør ha mulighet for
samarbeid med en barnepoliklinikk og barneavdeling i nærheten
for blodprøve, kontroller og evt.
innleggelser.
Ferie med mening ble i 2018
arrangert her:
• Sommerøy Arctic Hotel, Troms
(Helse Nord)
• Peder Morset Folkehøyskole,
Selbu (Helse Midt)
• Gjennestad videregående skole,
Stokke (Helse Sør-Øst)
• Frekhaug Folkehøgskole, Meland,
Hordaland (Helse Vest).

Hver familie betaler en egenandel
som ikke overstiger kr 1 000,- og
får ellers oppholdet gratis. Familien
dekker sine egne reisekostnader.
Faglig program
Det faglige programmet skal gi
alle i familien mulighet til å øke
egen mestring i forhold til en utfordrende livssituasjon, og bør inneholde gruppe- og plenumssamlinger
samt forelesninger der deltakerne
uttrykker tanker og følelser hvor
målet er å:
• Bearbeide viktige opplevelser
• Bedre selvforståelsen av disse
• Øke opplevelsen av mestring
• Oppleve tilhørighet i en gruppe

barnekreftforeningen.no

Likepersoner
Likepersonstjenesten er en av
Barnekreftforeningens grunnpilarer og er et
tilbud gjennom våre fylkesforeninger.
Barnekreftforeningens likepersoner er medlemmer som
selv har opplevd å ha et barn med kreft, og som ved
hjelp av sin erfaring kan være en støtte til andre i samme
situasjon.
En likeperson skal gi håp og hjelp til å takle en krevende
situasjon. For å bli godkjent likeperson, må man fullføre
kurs og godkjennings-/ oppfølgingssamtale.
I 2018 gjennomførte Barnekreftforeningen helgesamling
for nye likepersoner, og oppfølgningssamling for de mer
erfarne likepersoner. Tilsammen var 57 deltakere med på
samlingene.
Pr. 31. desember 2018 har Barnekreftforeningen 103
godkjente likepersoner.
- Alltid nyttig å komme sammen, dele erfaring,
råd og støtte. Skulle gjerne hatt enda mer tid til
samtaler i gruppene, sier en av deltakerne på
Barnekreftforeningens likepersonsskurs.

Lærerkurs om
seneffekter
70 lærere og annet pedagogisk personell fra hele Norge
deltok på et 2 dagers kurs på Gardermoen. Kurset var
lagt opp med undervisning og gruppearbeid, for at
aktuelle personer som jobber med elever med seneffekter, skal være bedre forberedt til både å møte og
tilrettelegge elevens hverdag. Barnekreftforeningen
ønsket å gjøre deltakerne kjent med noen av de utfordringene de vil møte, og samtidig øke deltakernes
forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer.
Tilbakemeldingene etter samlingen var veldig gode,
og dette er derfor noe Barnekreftforeningen ønsker å
satse videre på, slik at vi bidrar til en bedre hverdag
for elever som sliter med forskjellige seneffekter etter
kreftbehandling.

Sorgarbeid
Første helgen i oktober ble den årlige sorgsamlingen
for familier fra hele landet arrangert på Hotel Hadeland. Samlingen var for foreldre og søsken som har
mistet ett barn i løpet av de tre siste årene. I 2018
deltok totalt 14 familier. Samlingen er lagt opp
med undervisning for foreldre og samtalegrupper
for foreldre og egne samtalegrupper for barn og
ungdom. Fagansvarlige for sorgsamlingen var også
i år Marianne Straume fra Senter for krisepsykologi i
Bergen og Barnekreftforeningens fagsjef Britt Ingunn
Wee Sævig.
Fire unge voksne var med som frivillige og hadde et
eget opplegg for søsken under foreldrenes program.
Rita Kvien og Marit Bernhardsen, begge fra Barnekreftforeningen Østfold, og Janne Sjøtner fra Barnekreftforeningen Oslo og Akershus deltok som likepersoner under samlingen.
– Denne samlingen betyr mer enn dere kan ane,
skulle ønske jeg hadde vært på noe slikt første året,
forteller en deltaker.

Montebellosenteret
Barnekreftforeningen støtter Montebellosenteret. 12
familier var med på familiekurs for kreftsyke barn, som
er den eneste fagsamlingen for hele familien når et
barn er rammet av kreft. I tillegg støttet vi sommeraktivitetsuken for ungdom og unge voksne, i alderen
15-35 år. Kurset er et viktig møtested for kreftrammede
ungdom. Her kan de møte andre i samme situasjon.
Den sosiale delen av oppholdet er en svært viktig arena
for de som deltar
Fagnettverkssamling
Også i 2018 arrangerte Barnekreftforeningen en
fagnettverksamling for sykepleiere som jobber med
barn og ungdom som får behandling for kreft. Tema
ble lagt opp i samarbeid med en arbeidsgruppe fra
sykepleierne og hovedtema i 2018 var søsken og informasjon. Det ble også brukt mye tid til gruppesamtaler
med erfaringsutveksling.
– Det er svært nyttig å møtes på denne måten og
utveksle erfaringer på tvers av avdelinger og sykehus.
Det er inspirerende å få diskutere fag, og samlingen er
et viktig initiativ fra Barnekreftforeningen.
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Lokalt arbeid gjennom
fylkesforeningene
Barnekreftbehandlingen i Norge er organisert rundt
de fire helseregionene. Barnekreftforeningen har
14 fylkesforeninger, flere leiligheter og hytter, egne
feriesamlinger kalt Ferie med mening, og ulike
aktivitetstilbud knyttet til de ulike regionssykehusene.
Fylkesforeningene i Barnekreftforeningen er til for å hjelpe
barn og ungdommer med kreft og deres familier. De er
basert på frivillighet, og blir drevet av foreldre til barn som
har eller har hatt kreft. I 2018 har det vært stor og betydelig
aktivitet i våre fylkesforeninger.

Barnekreftforeningen er tilstede for hele familien,
det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre
inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen
har fått senskader, noen er under behandling, mens
andre har vi mistet. På sykehusene organisereres det
en egen foreldrekontakttjeneste, som holdes av våre
likepersoner. Disse har kontakt med og er samtalepartner
for medlemsfamilier. Det kan være godt å ha noen å snakke
med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en så
alvorlig diagnose som kreft.

Nord-Norge
Hovedsykehus: Universitetssykehuset
Nord-Norge (UNN) i Tromsø
Fylkesforening
Troms og Finnmark
Nordland
Totalt

Ca. 500 000 innbyggere
189 rammet av barnekreft*

1 leilighet i Tromsø
Ferie med mening, Sommarøy i Troms
2 fylkesforeninger

Inntekt

Kostnad

Resultat

Formålskapital

Familiemedlem

Personlig
medlem

1 091 511
1 586 889
2 678 400

1 973 307
903 191
2 876 498

- 881 796
683 698
- 198 098

2 518 216
1 750 000
4 268 216

240
262
502

3
5
8

StøtteAntall
medlem likepersoner
125
117
242

4
6
10

Midt-Norge
Hovedsykehus: St. Olavs Hospital i
Trondheim
Fylkesforening
Trøndelag
Møre og Romsdal
Totalt

2 leiligheter i Trondheim
Ferie med mening i Selbu
2 fylkesforeninger

Ca. 700 000 innbyggere
273 rammet av barnekreft*
1 hytte i Oppdal

Inntekt

Kostnad

Resultat

Formålskapital

Familiemedlem

Personlig
medlem

Støttemedlem

Antall
likepersoner

2 761 793
1 240 437
4 002 230

2 697 676
830 896
3 528 572

64 118
409 541
473 659

3 353 257
1 793 706
5 146 963

566
294
860

6
10
16

238
158
396

6
2
8

Vest-Norge
Hovedsykehus: Haukeland
Universitetssykehus i Bergen

Fylkesforening

Ca. 1,1 mill. innbyggere
373 rammet av barnekreft*

Inntekt

Hordaland, Sogn og Fjordane 2 723 921
Rogaland
1 912 170
Totalt
4 636 091
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Kostnad Resultat

2 leiligheter i Bergen
Ferie med mening på Frekhaug
2 fylkesforeninger
Formålskapital

Familiemedlem

Personlig
medlem

Støttemedlem

Antall likepersoner

2 497 592 226 329
6 137 224
1 653 591 258 579
3 888 925
4151 183 484 908 10 026 149

613
562
1175

5
1
6

185
142
327

9
4
13
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Sør-Øst Norge

Hovedsykehus: Oslo Universitetssykehus
(OUS) Rikshospitalet i Oslo

Fylkesforening
Agder
Buskerud
Hedmark
Oppland
Oslo og Akershus
Telemark
Vestfold
Østfold
Totalt

Inntekt
888 016
883 375
602 547
961 035
3 095 064
623 357
815 525
1 640 272
9 509 250

Hele Norge
Alle
fylkesforeningene
Totalt

Fylkesforening

Hytte

Ca. 3 mill. innbyggere
962 rammet av barnekreft*
1 hytte disponert på Geilo (Se og
Hør-fondet for kreftsyke barn)
Kostnad

Leilighet

1 leilighet i Oslo
Ferie med mening på Gjennestad
8 fylkesforeninger

Resultat

Formålskapital

Familiemedlem

Personlig
medlem

Støttemedlem

Antall likepersoner

1 481 393 - 593 377
865 174
18 201
546 427
56 120
707 404
253 631
2 892 580
202 484
106 339
517 077
962 842 - 147 317
1 791 675 - 151 403
9 764 572 -255 322

2 298 128
1 193 157
1 306 763
1 418 956
6 509 402
1 291 830
1 179 464
3 511 543
18 709 242

270
181
152
169
1145
177
244
255
2593

6
1
1
4
11
3
4
6
36

87
73
108
77
315
42
51
136
889

6
10
5
3
30
6
8
4
72

Totalt har Barnekreftforeningen 1754 familiemedlemskap
1797 rammet av barnekreft*

Inntekt

Kostnad

Resultat

Formålskapital

Familiemedlem

20 825 971

20 320 825

505 147

38 158 571

5 109

Personlig Støtte- Antall likemedlem medlem
personer
66

1 914

103

* Tall for tiårsperioden 2008-2017, og alderen 0-17 år. Årsrapport 2017 Resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekrerft, s. 21-22.
** På tidspunktet for utsendelse av årsrapporten, er ikke alle regnskapene innlevert og revidert, men nøkkeltallene er likevel innhentet og gjengitt her.
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Med Luftforsvaret
til Paris
Luftforsvaret hadde i oktober med 95 familier som er rammet av
barnekreft på en uforglemmelig tur til Disneyland i Paris.
4. oktober 2018 står en boblejakkekledt gjeng utenfor hovedporten
på Langnes og venter på å gå inn i
en buss. Bussen skal ta de med til et
Hercules-fly, som i sin tur skal ta de
med til Paris. Der skal de være en hel
helg.
De reisende er familier rammet av
barnekreft. Fåtallet jobber med det
som frivillig helsepersonell eller som
frivillig i Barnekreftforeningen. De
fleste i forsamlingen lever med det.
Familiene som nå skal legge ut på
tur inkluderer alle et barn som har
eller har hatt kreft. I år var det familier fra Barnekreftforeningen Nordland og Barnekreftforeningen Troms
og Finnmark som fikk være med på
Skvadrontur.
Blant disse familiene er det noen som
har grått nesten like mye som de har
ledd, som har vært på sykehus nesten
like mye som de har vært hjemme.
Mange har blitt vant til å måtte
forandre og utsette planer i hverdagen. Barn som har eller har hatt
kreft, må venne seg til en annerledes

hverdag. Søsken må tilpasse seg at
mamma og/eller pappa må være borte
fra dem i lange perioder av gangen.
Mammaer og pappaer blir verdensmestere i å snu på femøringen.
Noen av barna som er med er blitt helt
friske. Noen ble skrevet ut fra sykehuset på morgenen avreisedagen.
Magi i Paris
I Paris får de helgepass til både
Disneyland og Disney Studios, de får
mer mat enn de klarer å spise, dessert
til alle måltider, de får bade i basseng,
ta karuseller, og de får sett enorme
parader og et magisk fyrverkeri.
Dette er ikke en vanlig helgetur. For
noen er det den første ferieturen etter
alvorlig sykdom. For noen er det den
lengste turen hjemmefra på veldig
lenge, og for noen er det egentlig
mye lenger bort fra sykehuset enn de
egentlig hadde trodd at de turte. For
noen er det noen som mangler på tur.
For noen er fine dager og strålende
smil alt de har ønsket seg, veldig,
veldig lenge.

Foto: Kristian Heggestad

Skvadrontur
Hvert år tar Luftforsvaret med seg
familier som er rammet av barnekreft
på tur med Skvadronflyet Hercules.
Barnekreftforeningens fylkesforeninger
rullerer på å arrangere turene, og de
ulike fylkesforeningen har tur hvert femte
år (følger helseregionene sør, øst, vest,
nord og midt).
Ideen til tur med Hercules-fly kom fra
en ansatt i 335-skvadronen som fikk
et barn med en kreftdiagnose. Med
egen erfaring som far til et barn med
kreft ønsket han å gjøre noe for andre i
samme situasjon. Tur med Hercules-flyet
var dermed etablert og gjennomføres
årlig.
Målgruppe:
1. Barn og ungdom under behandling,
og deres familier.
2. Familier til barn og ungdom som har
mistet søsken i kreft de siste to år.
Reiseledere er en likeperson
fra Barnekreftforeningen og en
helsearbeider (sykepleier og/eller
barnelege med erfaring fra barnekreft).
I tillegg følger mannskapet fra
Luftforsvaret.

barnekreftforeningen.no

Innsamling

Rundballaksjonen 2018 gikk til
inntekt for Barnekreftforeningen.
Hele Norge var utsmykket med
gule rundballer og mange med
morsomme fjes som støtte til familier rammet av barnekreft.
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Løp for meg

- suksess til gjentakelse
16. september deltok flere tusen barn, fra Svalbard i nord til Songdalen i
sør, på Løp for meg. Målet var å samle inn penger til Barnekreftforeningen.
Tilsammen klarte de å samle inn over 700.000 kroner!

Foto: Cecilie Hegge

Løp for meg ble arrangert i hele landet,
fra små bygder på bortgjemte steder, til
de største byene. Det ble alt fra mindre
og koselige løp, til store løp som engasjerte hele lokalsamfunnet. Løpsinformasjon ble delt på sosiale medier, og i noen
tilfeller i lokalpressen. Fellesnevneren
var at arrangører var privatpersoner og
lokale ildsjeler, det ble samlet inn penger
til Barnekreftforeningen, og at barn løp
for barn.
Løpet i Leksvik i Trøndelag hadde flest
påmeldte, med hele 402 deltakere.
Omtrentlig halve bygda stilte opp. Engasjementet var stort!
Drivkraft og arrangør av Løp for meg var
Springtime, og Skogstad var hovedsponsor. Alle som deltok fikk en t-skjorte
og medalje. Mange steder stilte hele

familien opp, og på flere av løpene ble
det mat, drikke og underholdning.
Kommet for å bli
Årets Løp for meg har vært et prøveprosjekt. Engasjementet har vært stort, og
det er ikke vanskelig å se at det er
kommet for å bli.
– Det som er unikt med Løp for meg, er
at det er barn som løper for barn, sier
daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine
Nicolaysen. Hun forteller at de begynte
å bli nervøse en uke før løpet, for det var
få påmeldte. Men så raste påmeldingene
inn det siste døgnet, og tilsammen fikk
Barnekreftforeningen inn over 700.000
kroner!
– I tillegg er det mye på vipps. Vi er overveldet, sier Nicolaysen

Aksel og Linnea
- film for Barnekreftforeningen

I oktober i høst møttes Linnea Lande og
Aksel Lund Svindal for å lage film for
Barnekreftforeningen. Filmen ble vist som
reklamefilm på TV2 før jul. I tillegg ble det laget
en "bak-kulissene"-film som inneholdt intervju
med Linnea.
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Bursdag på Facebook
Barnekreftforeningen er en av de første organisasjonene i Norge som begynte med
bursdagsinnsamling på Facebook, og dette har tatt av! Pr. 31.12.18. har vi mottatt
10 228 141 kroner i gaver via Facebooks bursdagsinnsamlinger.
Godkjent, og det tar av!
I februar 2018 ble Barnekreftforeningen
godkjent hos Facebook for å starte opp
Facebook donate, et innsamlingsverktøy
som gjør det mulig med bursdagsinnsamling direkte på Facebook.

Best i klassen
Barnekreftforeningen er en av organisasjonene i Norge som samler inn mest
penger gjennom Facebook, sier Anja
Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver i
Barnekreftforeningen.

I løpet av hele 2018 har vi fått inn kroner
10 228 141 på Facebook. Hele 49 089
personer har donert til Barnekreftforeningen på Facebook.

- Bursdagsinnsamlinger er populært fordi
det er enkelt. Vi ser stadig nye muligheter på Facebook.

Team Rynkeby slår egen
innsamlingsrekord - igjen
Team Rynkeby God Morgon Norge har nok en gang satt innsamlingsrekord.
Høsten 2018 fikk Barnekreftforeningen overrakt svimlende 9,8 millioner
kroner! Vi er overveldet over innsatsen til vår største samarbeidspartner!
Team Rynkeby har for femte år på rad bidratt med en
betydelig sum til forskning på barnekreft. Stemningen var
høy da daglig leder i Barnekreftforeningen fikk overrukket
nok en rekordsjekk. Markering ble holdt på Gardermoen.
Tilstede på markeringen var alle lagkapteinene på Team
Rynkeby, og deltakere med familier og representanter fra
Barnekreftforeningen.

Frivillig innsats
I år hadde Team Rynkeby seks lag med tilsammen 243
deltakere, derav syklister og serviceteam. Disse vier et helt år
av sin fritid til å samle inn penger til forskning på barnekreft.
Et nordisk fenomen
Veldedighetssyklistene fra Team Rynkeby består i dag av 48
lokale lag fra hele Norden, som hvert år sykler til Paris for å
samle inn penger til barn med alvorlig sykdom.
Startet i Danmark
Team Rynkeby ble stiftet i 2002 i Danmark. 11 mosjonssyklister med tilknytning til den danske juiceprodusenten
Rynkeby Foods A/S bestemte seg for å sykle til Paris for å se
avslutningen av Tour de France. Laget skaffet flere sponsorer,
som resulterte i et overskudd som ble donert til barnekreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Odense. Slik ble
en ny tradisjon født. Det første norske laget ble opprettet
i 2013, og siden har det spredd seg til resten av landet
med lag i Nord-Norge, Bergen, Rogaland, Oslo, Østfold og
Hedmark/Oppland.
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Foto: Oda Hveem

Informasjon og påvirkning

Gratis juridisk bistand
Barnekreftforeningen har inngått samarbeid med advokatfirmaet Lippestad. Et slikt
tilbud har lenge vært savnet, og Barnekreftforeningen er glade for å tilby hjelp til
medlemmer som har juridiske spørsmål knyttet til kreftsykdom hos barn og ungdom.

Når et barn får kreft, rammes hele familien. Barnekreft er alvorlige sykdommer,
der behandling ofte varer i 2,5 år eller
mer. Som en konsekvens dukker det
ofte opp en rekke praktiske spørsmål og
utfordringer.
Et av målene til Barnekreftforeningen er
å gi familier den støtten de trenger, slik
at de ikke føler seg alene. Barnekreftforeningen ønsker derfor å bistå foreldre i

denne prosessen og tilbyr nå juridisk hjelp
som en del av medlemstilbudet.
Gratis rådgivning:
Som medlem av Barnekreftforeningen får
du inntil 2 timer fri veiledning innen juridiske spørsmål med advokat/advokatfullmektig per år.

ning per telefon. Det er også mulig å få
veiledning på et møte ved advokatfirmaets kontorer i Oslo.
Juridisk bistand:
Ved behov for juridisk bistand utover to
timer, tilbys våre medlemmer bistand til en
rabattert sats på kr. 1552,- eks. mva.

Råd og veiledning:
Tilbudet omfatter muntlige råd og veiledNY ÅPRI

Magasinet «Våre Barn»
Våre Barn har et opplag på 8700. I 2018
er det blitt utgitt i tre utgaver. Magasinet
sendes medlemmer, støttemedlemmer,
faste givere, sykehus og legekontor.
Faste innlegg i Våre Barn er fagrelaterte
artikler og forskning, featuresaker med
personlig historie, råd og informasjon,
om våre målsetninger, kampanjer, nytt fra
støttespillere og fylkesforeninger.
18

Tilbakemeldingene på Våre Barn er svært
gode, og vi får flere henvendelser av
personer som ønsker å dele historien sin.
Ønsker du å motta Våre Barn eller har en
historie å dele - send en mail til
redaksjon@barnekreftforeningen.no.

barnekreftforeningen.no

Tro, håp og
kjærlighet
Utstillingen «Tro, håp og kjærlighet» åpnet for publikum
31. august på SALT i Oslo. September er Den internasjonale barnekreftmåneden, og hensikten med utstillinge var å skape økt bevissthet i befolkningen om kreft
hos barn og ungdom. Den prisbelønnede fotografen
André Clemetsen har i 2018 samarbeidet med Barnekreftforeningen og tatt vakre bilder av våre barn. Bildet
av Tristan vant også prisen for verdens beste portrett i
en internasjonal fotokonkurranse. De flotte bildene vil
være med å styrke Barnekreftforeningens visuelle profil i
flere år fremover.
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Aktivitetsregnskap 2018
Aktivitetsregnskap 2018

NOTE

2018

2017

9

0

0

8

1 729 725
1 398 518
75 880
2 800 979

1 555 934
615 598
0
1 701 650

14 143 174
1 541 288
25 462 537

28 224 933
300 016
17 076 493

124 546
16 975

0
0

138 247

35 004

197 586

0

47 629 455

49 509 628

ANSKAFFEDE MIDLER
Medlemsinntekter
Tilskudd
Offentlige tilskudd
MVA-kompensasjon
Tilskudd fra Funkis
Midler fra Extra-stiftelsen
Innsamlede midler
Gaver til forskning
Gaver til støtte- og trivselstiltak
Gaver til frie midler

16

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Sponsorinntekter (aktiviteter som skaper inntekter)
Kiosksalg Ferie med mening
Finansinntekter

11

Andre inntekter
SUM ANSKAFFEDE MIDLER
FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til innsamling

16

3 381 192

3 226 584

Andre kostnader til anskaffelse av midler

16

40 872

0

Kostnader til organisasjonens formål

16
20 000 000
829 305
20 829 305

15 000 000
2 063 469
17 063 469

STØTTE OG TRIVSELSTILBUD
Likepersonsarbeid
Seneffektarbeid
Sorgarbeid
Arrangementer
Drift av sykehusleiligheter for familier med barn under behandling
Drift av feriesteder tilrettelagt for medlemmer
Andre kostnader til støtte- og trivselstiltak
SUM STØTTE OG TRIVSELSTILBUD

251 378
16 137
269 999
641 055
358 628
213 542
3 642 617
5 393 356

857 965
289 933
369 949
0
337 877
28 393
2 944 427
4 828 544

INFORMASJON OG PÅVIRKNING
Informasjon om barn og kreft
Juridisk bistand til medlemmer
Andre kostnader til informasjon og påvirkning
SUM INFORMASJON OG PÅVIRKNING

433 070
234 000
2 381 398
3 048 468

495 917
0
0
495 917

2 909 802

2 488 464

606

0

35 603 599

28 102 978

12 025 856

21 406 650

Overført til/fra annen formålskapital

18 711 987

8 181 717

Overført til/fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner

- 6 686 131

13 224 933

12 025 856

21 406 650

FORSKNING OG OPPLÆRING AV HELSEPERSONELL
Utbetaling til Barnekreftforeningens Forskningsfond
Andre kostnader til forsking og opplæring av helsepersonell
SUM FORSKNING OG OPPLÆRING AV HELSEPERSONELL

Administrasjonskostnader

16

Finanskostnader
SUM FORBRUKTE MIDLER

12

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
Tillegg/reduksjon egenkapital

SUM TILLEGG/REDUKSJON EGENKAPITAL

20
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barnekreftforeningen.no

Balanse pr 31. desember 2018
EIENDELER

NOTE

2018

2017

5
6

10 322 791
0

10 322 791
36 665

18

300 100

300 100

10 622 891

10 659 556

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Varer

13

483 004

842 573

Kundefordringer

10

3 015 479

608 468

Andre fordringer

17

1 966 922

1 021 382

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

11

181 203

177 819

Bankinnskudd, kontanter og lignende

15

40 718 499

30 637 813

SUM OMLØPSMIDLER

46 365 108

33 288 055

SUM EIENDELER

56 987 999

43 947 611

NOTE

2018

2017

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

7

7 237 902

13 924 033

Annen formålskapital

7

47 271 170

28 559 183

Sum formålskapital

7

54 509 072

42 483 216

14

365 917

365 917

Leverandørgjeld

868 676

143 735

Skyldige offentlige avgifter

216 374

198 376

Annen kortsiktig gjeld

1 027 961

756 366

Sum kortsiktig gjeld

2 113 010

1 098 478

2 478 927

1 464 395

56 987 999

43 947 611

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital

Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Oslo, 27. februar 2019
Hovedstyret for Barnekreftforeningen

Bjørn Olav Søndrol, styremedlem

Gaute Sars-Olsen, leder

Steffen Kildal, styremedlem
Eva Widing, styremedlem

Hanne Myhrvold, nestleder
Lars Løkke, styremedlem
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Trine Nicolaysen, daglig leder
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Noter til regnskapet 2018
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi
og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi på balansedagen.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere
enn tre måneder fra anskaffelse.
Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. Tilskudd som det knytter
seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld.
Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.
Direkte kostnader er henført til den aktiviteten kostnaden gjelder. Fordelingen av felleskostnader på aktivitetene blir fordelt
etter medgått tid og størrelsen på prosjektene.
Utdelinger
Utdelinger til fylkesforeninger og Barnekreftforeningens forskningsfond kostnadsføres i resultatregnskapet når midlene overføres til
fylkesforeningene eller Barnekreftforeningens forskningsfond.
Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.
Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden og netto salgsverdi.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2017 til 2018.

Note 1 Lønnskostnader etc
Spesifikasjon av lønnskostnader

2018

2017

2 983 744

2 713 718

Arbeidsgiveravgift

455 265

411 157

Pensjonskostnader

213 681

193 294

69 626

23 298

3 722 316

3 341 467

Lønn

Andre relaterte ytelser / refusjoner

Sum
Note 2 Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning
som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 3 Ytelser til ledende personer
Type ytelse

Daglig leder

Styret

789 336

0

Pensjonsutgifter

46 031

0

Annen godtgjørelse

21 753

0

Lønn

Foreningen har i tillegg en pensjonsordning gjennom Fellesordningen for AFP. I denne ordningen er det ikke mulig å skille
pensjonsutgifter per person.
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Note 4 Revisjon
Kostandsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 99 925. Honorar for annen bistand utgjør kr 72 350. Beløpene er inkludert mva.

Note 5 Tomt, bygninger og annen fast eiendom
Eiendommer

2018

2017

3 252 291

3 252 291

37 500

37 500

Klæbuvn i Trondheim - kjøpt i 2006 og 2008

4 138 000

4 138 000

Ibsensgt. 117, seksjon 1 og 2, Bergen

1 350 000

1 350 000

Veslefrikkvn 68, Tromsø

670 000

670 000

Slettvold Park, Oppdal

875 000

875 000

10 322 791

10 322 791

Klaus Torgårdsvei 12A, Oslo
Tilgang bod på Slettvold park

Sum
Eiendommene er bokført til anskaffelseskost.

Note 6 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Sum
Anskaffelseskost 01.01.2018

711 976

Tilgang i året

0

Avgang i året

0

Anskaffelseskost 31.12.2018

711 976

Akkumulerte avskrivinger 01.01.2018

- 675 311

Årets avskrivinger

- 36 665

Balanseført verdi pr. 31.12.2018

0

Foreningens driftsmidler ble ferdig avskrevet i 2018.

Note 7 Formålskapital
Formålskapital med
selvpålagte
restriksjoner

Formålskapital
med eksternt
pålagte
restriksjoner

Annen
formålskapital

Total
formålskapital

Formålskapital 01.01.2018

13 924 033

0

28 559 183

42 483 216

Årets bruk

- 6 686 131

0

Årets tilførsel

Formålskapital 31.12.2018

7 237 902

- 6 686 131

0

18 711 987

18 711 987

0

47 271 170

54 509 072

Note 8 Driftstilskudd
Det er mottatt kr 1 729 725 i driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
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Note 9 Driftstilskudd og medlemskontingent til fylkesforeningene
2018

2017

Driftstilskudd til fylkesforeningene

1 666 745

1 447 052

Utbetaling av medlemskontingent til fylkesforeningene

1 001 755

1 002 560

2 668 500

2 449 612

Sum utdelinger

Barnekreftforeningen har sentral medlemsbetaling. Innbetalt medlemskontingent er midler som tilhører fylkesforeningene.
Medlemskontingenten blir overført til fylkesforeningene. Innbetalt kontingent og overføringer blir derfor ikke presentert
i resultatregnskapet.

Note 10 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet
av 2018.

Spesifikasjon kundefordringer

2018

2017

3 015 479

608 468

0

0

3 015 479

608 468

2018

2017

133 471

29 763

Verdiøkning finansielle intrumenter (urealisert gevinst)

3 384

3 517

Annen finansinntekt

1 392

1 724

138 247

35 004

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning til usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer

Note 11 Markedsbaserte fondsandeler og spesifikasjon av finansinntekter
Renteinntekter bank

Sum finansinntekter

Pr. 31.12.2018 har Barnekreftforeningen en beholdning i Pareto Høyrentefond med en markedsverdi på kr 181 203.

Note 12 Spesifikasjon forbrukte midler etter kostnadsart
2018

2017

1 683 574

1 918 854

22 361 899

16 896 236

3 722 316

3 341 467

36 665

42 072

Lokalkostnader

698 702

853 793

Diverse fremmede tjenester

978 196

933 363

Kontorkostnader

1 228 347

1 112 331

Telefon og porto

685 912

240 820

1 300 125

1 718 317

Kontingenter og gaver

144 379

87 827

Kostnader til arrangementer/aktiviteter

128 225

0

Reklame og annonser

691 670

0

1 942 984

956 959

35 602 993

28 102 039

606

940

35 603 599

28 102 979

Varekostnad
Bevilgninger/Driftstilskudd
Personalkostnader
Avskrivninger

Reisekostnader og godtgjørelse

Diverse kostnader

Sum driftskostnader
Finanskostnader

Sum forbrukte midler
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Note 13 Varebeholdning
2018

2017

483 004

842 573

483 004

842 573

2018

2017

Barnekreftforeningen Nordland

50 000

50 000

Barnekreftforeningen Trøndelag

236 917

236 917

79 000

79 000

365 917

365 917

Varebeholdning

Sum
Varelager består av varer for salg til fylkesforeningene.

Note 14 Langsiktig gjeld

Barnekreftforeningen Møre og Romsdal

Sum langsiktig gjeld
Gjelden forfaller når eiendommen i Klæbuveien selges.
Det foreligger ingen plan om salg av eiendommen i nærmeste fremtid.

Note 15 Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 126 189. I tillegg inngår ytterligere et bundet
beløp på kr 523 807 vedrørende depositum i Øvre Vollgate. Skyldig skattetrekk er kr 123 849.

Note 16 Administrasjonsprosent, formålsprosent og innsamlingsprosent
2018

2017

2016

2015

2014

8,2

8,9

17,3

5,5

6,1

Formålsprosent

82,2

79,7

68,7

81,7

84,4

Innsamlingsprosent

91,7

92,9

83,1

80,8

96,9

Administrasjonsprosent

Kostnadene føres i størst mulig grad på den aktiviteten den hører til. De kostnadene som ikke kan direkte føres mot en aktivitet,
fordeles gjennom en fordelingsnøkkel. For 2018 er denne fordelingsnøkkelen basert på andel av ansattes arbeidstid innenfor hver
aktivitet; formålsaktiviter 60,4 %, innsamlingsaktiviteter 16,3 % og administrasjon 23,4 %.
Innsamlingsprosenten er andelen av innsamlede midler som er igjen etter at forbruk av midler til innsamling er trukket fra. Innsamlingsprosenten har økt med 8,6 % fra 2016 til 2018. Dette skyldes hovedsakelig at innsamlede midler har økt betydelig i perioden,
med mye gaver via Facebook-aksjoner, mens kostnadene ikke har økt tilsvarende.
Administrasjonsprosenten er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Totale administrasjonskostnader har økt noe fra 2017 til 2018, men nøkkeltallet er redusert på grunn av høyere utbetalinger til organisasjonens formål i
perioden.
Formålsprosenten er beregnet som kostnader til formålet delt på sum forbrukte midler. Formålsprosenten har økt med 13,5 % fra
2016 til 2018. Økningen skyldes økte bevilgninger til foreningens formål, hovedsakelig økte bevilgninger til forskning og opplæring av helsepersonell.

Note 17 Arvet eiendom
Barnekreftforeningen har arvet en fjerdedel av en eiendom i 2018. Denne leiligheten har blitt forsøkt solgt flere ganger, og siste
prisantydning var kr. 8 350 000. Barnekreftforeningen har gjort en forsiktig vurdering, og verdsatt arven til kr 1 750 000.

Note 18 Aksjer i No Isolation AS
Barnekreftforeningen har 2 701 aksjer i No Isolation AS pr. 31.12.2018. Disse er bokført med anskaffelseskostnad. Dette selskapet
står bak roboten AV1, som er spesielt utviklet for barn og unge med langtidssykdom. Les mer på www.noisolation.com.
Foreningen har opprettet en VPS-konto for aksjeposten i No Isolation AS i 2018.
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Send SMS
kodeord «håp»
til 02099
og gi valgfritt
beløp via VIPPS
eller SMS.

Gi håp til barn og ungdom.
Støtt forskning på barnekreft!
Vipps: 02099
Bank: 7058.09.33333
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Nettside: www.barnekreftforeningen.no
Telefon: (919) 02 099
Epost: kontakt@barnekreftforeningen.no

