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Børnenes Kontor København er en frivillig organisation, der i hen  hold til  
sine vedtægter støtter familier med skolesøgende børn, som er bosiddende 
i følgende kommuner: 
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, 
Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, 
Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.
Støtten ydes primært som føde vare hjælp (julekurven) og tøj gavekort.
Børnenes Kontor er medlem af ISOBRO 
Kontoret er medlem af paraplyorganisationen Landsforeningen af Børnenes 
Kontorer (LBK). LBK kan kontaktes ved henvendelse til Børnenes Kontor  
København.
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ÅRET 2019 HOS BØRNENES KONTOR 

- En stor tak skal lyde til de mange firmaer og enkeltpersoner,  
der har støttet os i året, der er gået.  

Denne beretning dækker hele 2019 samt slutningen af 2018. 
 
Forretningsførerens beretning kan tage mange forskellige udgangspunk-
tet, men denne har jeg valgt at begynde med en rørende historie om én 
der har holdt ved igennem årene. Året 2018 sluttede med en stor do-
nation til Børnenes Kontor idet vi blev begunstigede af en ældre dame, 
der havde indsat BK som arving i sit testamente. Det der gør histori-
en interessant er, at damen blev over 100 år, men havde besluttet at 
betænke BK mere end 50 år tidligere, denne vedholdenhed er vi meget 
taknemmelig for. 
I begyndelsen af 2019 skete en anden ting, der griber en om hjertet. En 
person henvender sig til Børnenes Kontor med ønsket om at give noget 
igen for det han modtog fra BK som barn. Denne historie om en der selv 
fik hjælp og nu gerne vil og kan hjælpe – viser at vores arbejde i den 
grad nytter noget. Derfor holder vi fast og arbejder på at samle penge 
ind til- og skabe opmærksomhed omkring Børnenes Kontor. 
2019 blev også året, hvor Børnenes Kontor for anden gang var repræ-
senteret ved DHL-stafetten, og med 3 hold lover det godt for fremtiden. 
Børnenes Kontor gennemførte også sin anden hus- og gadeindsamling, 
men her må vi erkende, at det er en svær opgave at skaffe nok indsam-
lere til at gå rundt og stemme dørklokker, men vi prøver igen til næste år.
Endelig vil jeg gerne sige tak til alle dem, der på den ene eller anden 
måde støtter Børnenes Kontors arbejde med at hjælpe, hvor der er brug 
for det. Der skal også lyde en særlig tak til de skoler og skoleelever, der 
den første onsdag i december traver rundt på gader og stræder og sæl-
ger julehjerter for Børnenes Kontor.
Der er stadig mange, som har brug for vores hjælp, og derfor skal vi 
arbejde for at Børnenes Kontor fortsat er kendt af så mange danskere 
som muligt. 

 
Tak for al Jeres hjælp!

På de følgende sider, kan I læse mere om vores aktiviteter igennem året.
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BØRNENES KONTOR - 25 ÅRS JUBILÆUM

Trine Hove når i 2019 en milepæl, da det den 1. april er 25 år siden, hun blev 
ansat hos Børnenes Kontor.

Trine var blot en ung ”pige”, da hun begyndte på kontoret i København, der den-
gang lå på Nørre Farimagsgade – der er sket meget i de 25 år, men en ting har 
ikke ændret sig, idet det stadigvæk er Trines glade og smilende ansigt, som folk 
møder, når de henvender sig til kontoret med stort såvel som småt. 

I dag efter 25 år er det derfor ikke at tage munden for fuld, at både forretningsfører 
og formand for Børnenes Kontor siger, at Trine er blevet selve rygraden i kontoret, 
der i dag ligger på Frederikssundsvej.
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Pengegaver til Børnenes Kontor giver 
skattefradrag i henhold til Lignings-
lovens § 8A.

Hvis du støtter Børnenes Kontor og 
angiver dit cpr.nr. ved indbetalingen,  
får du automatisk skattefradrag.

For 2019 gælder det, når man donerer 
til en godkendt organisation, at hele 
det samlede bidrag kan trækkes fra - 
dog maksimalt 16.300 kr. - i skat.  
Der er ikke en beløbsmæssig bund-
grænse.

Børnenes Kontor indberetter støtte-
beløb direkte til SKAT – forudsat at  
cpr.nr. opgives ved indbetaling.

Har du spørgsmål, er du altid velkom-
men til at kontakte Børnenes Kontor  
på telefon 50 59 90 99 eller pr. mail 
kbh@bk-kbh.dk.  
Bidrag til Børnenes Kontor med skat-
terabat igennem etiske investerings-

beviser er en anden mulighed. 
Børnenes Kontor har indgået en 
sam arbejdsaftale med investerings-
foreningen Etik Invest og mere  
information om denne mulighed  
findes på www.etikinvest.dk 

Bidrag kan betales på følgende måder:
Kontante bidrag kan indbetales på  
Børnenes Kontor,  
Frederikssundsvej 119 E,  
2700 Brønshøj mellem  
kl. 09.00 – 14.00 mandag til fredag.

Eller indsættes via Mobilpay på  
nr. 707437 eller på Børnenes Kontors  
konto 53010434217 i Arbejdernes 
Landsbank, eller man kan benytte sig 
af de indbetalingsmuligheder, som 
findes på hjemmesiden  
www.boernenes-kontor.dk

Ved indbetalinger fra udlandet 
til bankkonto benyttes konto nr. 
DK3853010000434217

STØT BØRNENES KONTOR MED ET BIDRAG !
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Uden støtte fra private borgere, virksomheder, fonde og legater ville Børnenes 
Kontor være ude af stand til at drive det hjælpearbejde, som nu i 121 år har  
skabt glæde hos hundredtusindvis af børn og familier. Men vi er også afhængige 
af de mange hænder, som skal bruges til at forberede, at flere tusinde børn kan 
sælge julehjerter. Der skal uddeles og indsamles ansøgningsskemaer på skoler-
ne både om foråret og om efteråret – og ikke mindst er der en stabil gruppe af 
frivillige, som år efter år hjælper med at dele julepakkerne ud den 22. december. 
Enkelte har været med så mange gange, at det fortager sig i historien.

Derfor en stor tak til:

De mange skoler, som til trods for 
mange andre opgaver har organiseret 
julehjertesalg den første onsdag i  
december og også har stået for ud- 
deling og indsamling af vore ansøg-
ningsskemaer.

De tusindvis af skole børn, som gik ud 
på en isnende kold vinterdag og solgte 
julehjerter i hele Storkøbenhavn.

TAK FOR HJÆLPEN !

Københavns Rådhus og rådhus- 
betjentene, som sørgede for at  
glaskisten blev stillet op og trillet ud  
og ind i det meste af december 
måned.

Advokatfirmaet Moalem Weitemeyer 
Bendtsen for juridisk assistance  
med stor hensyntagen til vort sociale 
arbejde.
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TAK FOR HJÆLPEN !

Sankt Annæ Gymnasium for at lægge 
hus til juleuddelingen igen i år og for- 
håbentlig mange år fremover. 

Fødevarebanken, som også i år ud- 
videde vort sortiment ved juleuddel- 
ingen med morgenmadsprodukter  
og diverse lækkerier.

Arbejdernes Landsbank, som bistår  
ved optælling af mønterne fra Tivoli, 
Glaskisten og julehjertesalget, og  
som støtter udgivelsen af denne års- 
beretning økonomisk.

De Forenede Dampvaskerier, som igen 
i år stillede kitler til rådighed ved jule-
uddelingen.

Vore frivillige, som sørger for at indsam-
lingsbøsserne bliver klargjort, gavekort 
stemplet og som ligger vandret med 
et smil for at lange julepakkerne over 
disken.

De mange mennesker, som har sendt 
et bidrag til Børnenes Kontor for at 
støtte vort arbejde.

De fonde og legater, som har fundet 
Børnenes Kontor værdig til at  
modtage en donation i årets løb.

De foreninger og firmaer, som har  
konverteret noget af med- 
arbejdernes julegave til en fælles  
gave til Børnenes Kontor, og som  
har samlet ind til os ved firmafester,  
julefrokoster og andre lejligheder  
eller doneret sparet porto, fordi  
de har sendt elektroniske julekort  
til deres kunder.

De virksomheder, som har støttet  
juleuddelingen med varer, så der  
også kunne blive bløde pakker til  
at lægge under juletræet.

Magasin, som også i år har stået  
for admiwnistrationen af gavekort  
til beklædningshjælp. 

Og ikke mindst vort revisionsfirma 
Deloitte, som har støttet os ved at  
udføre de mangfoldige revisions- 
opgaver med stor hensyntagen til  
vort sociale arbejde.
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FRIVILLIGE HJÆLPERE 2018/2019

Erik Houlberg
Jens Rasmussen
Anders Tvegaard
Erling Steen Rasmussen
Kirsten Hansen 
Carsten Jørgensen
Keld Jørgensen
Rasmus Jensen
Flemming Andersen
Kim Bennedsen

Poul Erik Andersen
Søren Hove
Mads Hove
Gitte Hove
Signe Hove
Christoffer
Jan Tøt
Ellen Lehmann
Susan Bartels
Jytte Jørgensen
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Arne Mohr
Anita Nielsen
Lars Kirk
Pia Jessen
Susan Palmvig
Marcus Burns
Adam Burns
Mathilde Christiansen
John Hansen
Tom Nielsen
Simon Nielsen

Torben Petersen
Peter Tøt
Michael Bredehøft
Morten Karlsen
Tina Enestrøm
Sune Clausen
Sven-Ove Rasmussen
Rasmus Bjerre-Knudsen
Katrine Hansen
Betina Esman
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2019

Indtægter 3.398.631

Omkostninger (1.340.828)
 

Årets resultat  2.057.803

Uddelinger 2.860.114
   

Overført til næste år (802.311) 

BALANCE PR. 31.12.2019

Bundne aktiver 2.383.482 

Disponible aktiver 3.358.124

Aktiver 5.741.606

2019
kr.

2019
kr.
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BALANCE PR. 31.12.2019

Bunden kapital 31.12. 2.383.482

Disponibel kapital 31.12. 3.118.381

Egenkapital  5.501.863

Gældsforpligtelser 239.743

Passiver 5.741.606

INDKOMNE BIDRAG

Bidrag Legater, Fonde og Virksomheder 1.185.096

Bidrag øvrige 218.631

Bidrag arvesager  1.207.892

Samlet indkomne bidrag 239.743

Passiver 2.611.619

SALG AF ”JULEHJERTET”

Samlet skolesalg 190.660,50

2019
kr.

2019
kr.

2019
kr.



12

BØRNENES KONTOR AKTIVITETER

BANNERE

FOLDER

GO-CARD

”Børnenes Kontor har løbende forskellige annoncer, indsamlinger og 
andre aktiviteter i støbeskeen, med det formål, at indsamle midler til 
vores uddelinger; et lille udsnit af disse kan ses på de næste sider.”
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BØRNENES KONTOR AKTIVITETER

PLAKATER

ANNONCER
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2019 blev andet år, hvor 
Børnenes Kontor stillede hold 
til DHL-stafet, og der var godt 
fyldt i teltet, da vi med 3 hold 
gjorde vores til et festlig aften 
i Fælledparken der var 2 hold 
blandet af ansatte, frivillige 
samt venner af Børnenes 
kontor, og sidste hold bestod 
af ”Fem tidligere superligas-
pillere fra henholdsvis  

DHL LØBET 2019
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Brøndby IF og FC Nordsjælland, der  
på onsdag d. 28. August snører løbe_ 
skoene ved årets DHL-stafet og løber  
til fordel for Børnenes Kontor, der 
hjælper fattige familier”, hvilket Morten 
Karlsen tidligere superligaspiller havde 
arrangeret i samarbejde med Børnenes 
Kontor, da han med egne ord – gerne 
vil give noget tilbage for den hjælp 
hans familie fik fra Børnenes Kontor,  
da han selv var barn.
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