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Indhold

Ledelsespåtegning

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om
fonde og visse foreninger, fundatsen,
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse
A med de nødvendige tilpasninger samt
indsamlingsbekendtgørelsen.

Bestyrelse

Jacob Risgaard Eriksen,
Formand

Mark Fjeldal Dalsgaard
Nielsen

Niels David Nielsen

Christian Løth Mortensen

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2021 til 31. december 2021.
Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
de forhold, beretningen omhandler.
Vi bekræfter endvidere, at gennemført indsamling i
henhold til tilladelse fra indsamlingsnævnet er
foretaget i overensstemmelse med indsamlingsloven
og indsamlingsbekendtgørelsen.
Nørresundby den 22.06.2022

Malene Brandt
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Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskabet for 1.
januar 2021 til 31. december 2021 for CoolUnite
Fonden.

Til bestyrelsen i CoolUnite Fonden og fondsmyndigheden

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Konklusion

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 regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen,
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige
tilpasninger samt indsamlingsbekendtgørelsen.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder
krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for CoolUnite Fonden for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens, fundatsens og indsamlingsbekendtgørelsens krav. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for regnskabet

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder
om revision 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 regnskabet. Vi er uafhængige af fonden 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.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen,
årsregnskabsloven
med
de
nødvendige
tilpasninger
samt
indsamlingsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om
årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
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
brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
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 regnskabet,
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.
• 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 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 regnskabet 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 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
regnskabet 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 fonden ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af
regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.
Aalborg, den 22. juni 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 3377 1231

Line Borregaard
statsautorisieret revisor
mne34353
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

Vigtige og mangfoldige indsatser
Vi har i 2021 igen valgt at have nogle store
støtteprojekter, som vi primært har doneret til.
Derudover har vi støttet en række andre gode
formål med mindre donationer.
Den største donation i 2021 er på 2.261.437 kr.,
som er givet til et af CoolUnites hjerteprojekter
Ønskelands Pausehus. Pausehuset er et sted,
hvor alvorligt og kronisk syge børn og deres

Udvikling af indsamlet beløb
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Erhverv (35%)
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Penneo dokumentnøgle: PI455-4VVXS-U3QY7-LVSVJ-3FH2Q-YOW1M

familier får en vigtig pause fra hverdagen hvor
sygdom fylder. Samtidig får familierne
mulighed for at skabe nye fællesskaber og
netværk på tværs af diagnoser. Med en donation
på ca. 1.000.000 kr. mere end i 2020, har 2021
været et år, hvor vi atter kunne udvikle det
samarbejde fonden har etableret med
Ønskeland. Sammen har vi gjort det muligt for
endnu flere familier at få et ophold. I 2021
besøgte i alt 138 familier Ønskelands Pausehus
(2020: 72 familier). Denne udvikling skal endda
ses i lyset af periodevise Covid-19 nedlukninger.
Vi har endvidere støttet de to danske børne- og
unge hospicer i Danmark.
Strandbakkehuset modtog i 2021 1.008.600 kr.
og Lukashuset modtog 1.061.437 kr. Med disse
donationer har vi haft mulighed for at bidrage
til hospicernes arbejde med at øge livskvaliteten
for børn, der lever med livstruende sygdomme
og deres familier.
Derudover har vi fortsat vores samarbejde med
Barnets Blå Hus for at hjælpe børn af
misbrugere.
I 2021 har vi også valgt at støtte SMILfondens
gode arbejde for indlagte børn, ved at donere
500.000 kr. til etablering af et nyt Kreaværksted
i Aarhus Universitetshospital.
Det har i 2021 endvidere været muligt at støtte
udsatte og syge børn i Danmark igennem flere
mindre donationer. Blandt andet har vi givet til
julehjælp, børn på sygehusafdelinger, børn på
kvindekrisecenter samt en række andre vigtige
områder.

DKK

Endnu et år er gået i CoolUnite, hvor vi hver dag
arbejder hårdt for at hjælpe de børn, der har
brug for en ekstra håndsrækning. Vores
målgruppe er de udsatte og sygdomsramte børn,
som vi via forskellige støtteprojekter og
indsatser ønsker at gøre en forskel for.
I 2021 har vi støttet forskellige projekter med
5.135.673 kr. Det er over 2.000.000 kr. mere
end i 2020 - et resultat vi er meget stolte over.
2021 har nemlig ligesom 2020, været præget af
Covid-19, hvilket har givet udfordringer for en
del af vores planlagte aktiviteter, som ikke har
kunne gennemføres. Derudover har der i store
dele af året været reduceret personalestab.
Selvom året har budt på udfordringer, så har vi
forsøgt hele tiden at tænke nyt, og gå nye veje
for at kunne donere mest muligt til børnene via
vigtige projekter og indsatser. Derfor er vi ekstra
stolte af, at vi i 2021 er lykkedes med at
indsamle 8.740.016 kr. (2020: 6.041.807 kr.) og
uddele 5.135.673 kr. (2020: 2.833.910 kr.)
Udover aktiviteterne i fonden skyldes det flotte
indsamlingsresultat, at vi har mødt stor
opbakning og velvilje hos især virksomheder
samt private donorer.

Ledelsesberetning

Nytænkning og udvidelse af aktiviteter
I 2022 vil vi fortsætte med de aktiviteter og
events vi allerede har gode erfaringer med.
Derudover vil vi afprøve en række nye
initiativer og aktiviteter.
Blandt andet er vi gået sammen med Spar
Nord Fonden om et projekt for anbragte
børn og unge i Danmark.
I juni afholdes den første CoolUnite Golf
turnering i Frederikshavn Golf Klub.
Til september søsættes CoolWalk, hvor der
trænes lokalt rundt i Danmark for til sidst at
mødes og vandre på Øhavs-stien.
I CoolUnite er vi dybt afhængige af frivillige,
der vil yde et stykke velgørenhedsarbejde.
Foruden vores bestyrelse, som allerede
arbejder frivilligt, ønsker vi at arbejde mere
systematisk med frivillighed i fonden.
Netop frivilligheden skal bidrage til
CoolUnites mål om at holde vores
administrationsomkostninger i bund, så vi
kan øge vores overskudsgrad. På den måde
kan vi donere mest muligt til de børn, der har

brug for den ekstra håndsrækning.
Her vil vi også takke Coolshop for, at vi kan
bruge deres kontorlokaler, arbejdsværktøjer
såsom computere samt for hjælp til blandt
andet IT, marketing og regnskab.

Indgående donationer 2021
Events og aktiviteter (78%)

Erhverv (22%)

Privat (0%)

0%
22%

TAK
Der skal lyde en stor tak til alle vores
samarbejdspartnere, ansatte og frivillige for
et rigtig godt 2021. I 2022 fortsætter vi
arbejdet med at støtte endnu flere udsatte og
sygdomsramte børn.
78%
Begivenheder efter regnskabsårets
afslutning
Der er ikke indtruffet nogle begivenheder
efter regnskabets udløb og frem til
årsrapportens underskrivelse, der kan ændre
vurderingen af årsrapporten for fonden.

Omkostninger fordelt på kategori
Andre eksterne omkostninger

Gebyrer og renter

Af hjertet tak

43%

Casper Hestbech, Velgørenhedschef

Jacob Risgaard, Formand for bestyrelsen

57%
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Et kig på 2022
Ambitionerne for CoolUnite er store, og vi
arbejder hele tiden på at øge størrelsen af
vores indsamlinger og donationer, og
dermed gøre en reel forskel for de børn, der i
særlig grad har brug for det.
Ved årets start ansatte vi en ny
Velgørenhedschef samt Fundraiser, som
sammen med resten af teamet skal bidrage til
at vi når disse ambitioner.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2021
DKK

Note

2021

2020

2019

2

8.740.016

6.041.807

6.694.955

-1.610.376
-1.623.102

-1.241.535

-1.129.380

-1.063.712

-1.055.527

5.506.538

3.736.560

4.510.048

Andre eksterne omkostninger

-27.133

-55.194

-91.708

Gebyrer og renter

-36.602

-7.611

-7.910

Omkostninger i alt

-63.735

-62.805

-99.618

5.442.803

3.673.755

4.410.430

Donationer
Arrangementsomkostninger
Personaleomkostninger
Indtægter i alt
Omkostninger

Resultat
Resultatdisponering, disponibel kapital
Uddeling donationer under 50 t.kr.

3

129.198

198.909

165.037

Uddeling donationer over 50 t.kr.

3

5.006.475

2.635.000

2.600.000

-

-

500.000

307.130

839.846

1.145.394

5.442.803

3.673.755

4.410.430

Skyldig uddeling
Resultat efter uddelinger
Resultatdisponering i alt
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Indtægter

Balance
Pr. 31. december 2021
DKK

Note

2021

2020

2019

Bankindestående

10.000

10.000

10.000

Bundne aktiver

10.000

10.000

10.000

821.553
2.359.283

599.838

287.000

2.290.896

1.929.474

Disponible aktiver

3.180.836

2.890.734

2.216.474

Aktiver

3.190.836

2.900.734

2.226.474

10.000
2.494.252

10.000

10.000

2.187.122

1.340.340

2.504.252

2.197.122

1.350.340

657

0

6.935

685.927

703.612

369.199

0

0

500.000

686.584

703.612

876.134

3.190.836

2.900.734

2.226.474

Tilgodehavende donationer
Bankindestående

Passiver
Grundkapital
Disponibel kapital til senere uddeling
Egenkapital
Leverandørgæld
Skyldige omkostninger
Skyldig uddeling
Kortfristede gældsforpligtelser
Passiver

1
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Aktiver

Noter
DKK

Note 3: Uddelinger 2021
31.12.2021

Disponibel kapital til senere uddeling

Bankindestående
Kortfristet gæld
Tilgodehavende donationer
Total

2.359.283
-686.584
821.553
2.494.252

Disponibel kapital til senere uddeling

2.494.252

Note 2: Indgående donationer
DKK

31.12.2021

Indgående donationer

Velgørenhedsmiddage
CoolCarRace
Erhvervsdonationer
Superdyst
Privatdonationer
Total

3.552.396
2.095.133
1.942.092
1.136.076
14.319
8.740.016

DKK
Ønskeland
Strandbakkehuset
Lukashuset
Smilfonden
Danmarks Indsamlingen
Dansk Folkehjælp, Julehjælp
Mindre donationer under 5.000 - samlet beløb
Familiestøtten Roskilde
SkyWorks donation
Gestus
Hospice Vangen
Røde Kors
Barnets Blå Hus
Solsidens Turistfart
Donation Børnehjælpsdagen
Roommate
Ønskeland/Pausehuset
Uddelinger i alt

01.01.-31.12.2021
2.261.437
1.008.600
1.061.437
500.000
125.000
50.000
27.896
17.000
16.071
14.181
12.739
12.500
7.023
5.813
5.800
5.450
4.725
5.135.673
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Note 1: Disponibel kapital

Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste
år.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de
indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Som målevaluta benyttes danske kroner.

Resultatopgørelsen
Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger til
den periode, hvor disse kan henføres.
Donationer
Donationer som giver har bestemt, at fonden skal uddele,
indregnes i resultatopgørelsen på retserhvervelsestidspunktet.
Donationer, som af giver ikke er bestemt til uddeling,
indregnes i fondens bundne aktiver og bundne kapital.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller
lavere nettorelationsværdi svarende til pålydende værdi med
fradrag for nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Egenkapital
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig
grundkapital indskudt af stifter, samt efterfølgende tilførsler i
form af gaver, arv og bidrag, fondens egen konsolidering i
henhold til resultatdisponering, samt kursreguleringer af
værdipapirer mv. i de bundne aktiver.

Fondens disponible kapital består af hensat til senere uddeling
i henhold til resultatdisponeringen.
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Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om
fonde og visse foreninger og indsamlingsbekendtgørelsen samt
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med
de nødvendige tilpasninger, som følge af lov om fonde og visse
foreninger.

Anvendt regnskabspraksis
Uddelinger som er vedtagne på balancedagen og meddelt
overfor modtager, men som ikke er udbetalt på
balancedagen, fragår i den disponible kapital og indregnes
som en skyldige uddelinger.
Henlæggelser til senere uddeling
Uddelinger, der er besluttet på balancedagen, men ikke
kundgjort overfor modtager, anses for at være henlagt til
senere uddeling. Da fonden ikke er forpligtet overfor
modtager på balancetidspunktet, indregnes uddelingerne
som en særskilt post i den disponible kapital (under
egenkapitalen).
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser herunder skyldige omkostninger
indregnes til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skat
Ved opgørelse og indregning af skat tages hensyn til
skattemæssige hensættelser til donationer.
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Uddelinger
Uddelinger som er vedtagne og udbetalte på balancedagen
fragår i den disponible kapital via resultatdisponeringen.
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