REGNSKABSOPSTILLILING 2019
Der kan skrives/indtastes i de hvide felter.

Donorkorpsets navn: Bloddonorerne i Roskilde

Resultatopgørelse for perioden:

1. januar - 31. december 2019

I N D T Æ G T E R:

2019

Modtaget gebyr for

4.093 tapninger

kr:

229.208,00

2018
kr:

251.124,00

(antal)

Regulering afregning 4. kvartal 2018

kr:

(259,80)

kr:

-

kr:

228.948,20

kr:

251.124,00

Betaling til landsorganisationen

kr:

34.094,69

kr:

37.230,69

1

Eventuelle blodbankudgifter

kr:

2

Information/agitation

kr:

55.154,57

kr:

124.525,30

3

Udgifter vedr. donorerne

kr:

154.567,42

kr:

122.401,94

4

Administration

kr:

7.750,00

kr:

7.052,00

Andet:

kr:

U D G I F T E R:
Note

kr:

kr:

kr:

251.566,68

kr.

(22.618,48)

RENTER

kr:

(1.246,70)

ÅRETS RESULTAT

kr:

(23.865,18)

kr:
kr:
kr:

kr:

291.209,93
(40.085,93)
36,09

(40.049,84)

Er fordelt således:
Til formål aftalt med sygehuset

kr:

kr:

Andet:

kr:

kr:

Overført til kapitalkonto

kr:

(23.865,18)

kr:

(40.049,84)

kr:

(23.865,18)

kr:

(40.049,84)
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Andet

Balance pr:
AKTIVER

2019

2018

Note
Likvide midler:

5

Kasse

kr:

kr:

Konto i pengeinstitut

kr:

Giro eller anden konto

kr:

Likvide midler i alt

kr:

236.750,04

Øvrige aktiviteter:

kr:

49.336,00

AKTIVER I ALT

kr:

286.086,04

Saldo pr. 1/1

kr:

112.856,53

Reguleringer

kr:

Overført fra resultatopgørelse

kr:

(23.865,18)

kr:

88.991,35

Opsparing til donorfest
(Ikke nødvendigvis en del af egenkapitalen)
Gæld

kr:

150.000,00

100.000,00

kr:

13.000,00

6.250,00

Andet

kr:

34.094,69

37.230,69

kr:

197.094,69

kr:

286.086,04

236.750,04

kr:

194.365,42

kr:
kr:
kr:
kr:

194.365,42
61.971,80
256.337,22

PASSIVER

6

Bloddonorerne i Danmark 2019 (2018)

PASSIVER I ALT
Underskrift af hele bestyrelsen:
Den:

15. maj 2020

Revisionspåtegning:
Den:

15. maj 2020

Årsrapporten offentliggøres således:

kr:

152.906,37

kr:
kr:
kr:

kr:
kr:

(40.049,84)
112.856,53

143.480,69
256.337,22
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EGENKAPITAL

2019

Noter til årsrapporten:
Specifikation af eventuelle blodbankudgifter, herunder f.eks.:
Erstatning for mindre tingsskader

kr:

kr:

Tabt arbejdsfortjeneste

kr:

kr:

Kørsel af donorer

kr:

kr:

Andet

kr:

kr:

kr:

kr:

I alt anført i resultatopgørelsen
2

I alt anført i resultatopgørelsen

kr:

-

kr:

55.154,57

kr:

kr:

kr:

kr:

kr:

124.525,30

kr:

55.154,57

kr:

124.525,30

Jubilargaver (nåle og andre gaver til donorer)

kr:

9.832,70

kr:

40.265,35

Oplysningsmateriale

kr:

Donorsammenkomster

kr:

89.164,85

kr:

38.989,75

Andet

Chokolade og vin til donorer

kr:

49.162,07

kr:

35.372,84

Diverse omkostninger

kr:

6.407,80

kr:

7.774,00

kr:

154.567,42

kr:

122.401,94

Revisionshonorar

kr:

7.750,00

kr:

6.250,00

Kontorhold

kr:

kr:

Møder

kr:

kr:

Specifikation af udgifter vedr. donorerne:

I alt anført i resultatopgørelsen
4

-

Specifikation af informations-/agitationsudgifter:
Sponsorater og reklame

3

kr:

kr:

Specifikation af administrationsudgifter:

Andet

Bankgebyrer

kr:

-

kr:
I alt anført i resultatopgørelsen

kr:

802,00

kr:
7.750,00

7.052,00
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1

2018

Noter til årsrapporten fortsat:
2019

Region Sjælland, tappeindtægt 4. kvartal 2019 (2018)

I alt anført i balancen
6

2018

Specifikation af øvrige aktiver (tilgodehavender):
kr:

49.336,00

kr:

kr:

kr:

kr:

kr:

kr:

kr:

61.712,00

kr:

49.336,00

kr:

61.712,00

Revisionshonorar

kr:

7.000,00

kr:

6.250,00

Skyldige indløste museumsbilletter ROMU (gaver)

kr:

6.000,00

kr:

Specifikation af gæld:

I alt anført i balancen

Beretning om virksomheden:

kr:

kr:

kr:

kr:

kr:

13.000,00

kr:

-

6.250,00
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsesmedlemmerne i Bloddonorerne i Roskilde
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bloddonorerne i Roskilde for regnskabsåret 01.01.19  31.12.19,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og udviser et resultat på -23.865 kr. og en egenkapital pr. 31.12.19 på 88.992 kr.

Grundlag for konklusion
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 årsregnskabet.
Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBAs Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere 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 en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

1
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.19  31.12.19 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

•

•

•

•

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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 ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Roskilde, den 15. maj 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Birgit Sode
statsautoriseret revisor
mne28909
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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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Villads Thøgersen Sørensen

Ole Peter Nielsen
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Holger Dahl Greisen

Claus Dahl

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Bloddonorerne i Roskilde

Bestyrelsesformand
På vegne af: Bloddonorerne i Roskilde

Serienummer: PID:9208-2002-2-190271510393
IP: 91.198.xxx.xxx
2020-05-27 09:49:08Z

Serienummer: PID:9802-2002-2-367841030555
IP: 185.107.xxx.xxx
2020-05-27 13:32:39Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: P5QI1-CVPFS-7HBGD-MYTN6-XUM07-40FDP

i.FENJOVOEFSTLSJGUCFLSGUFSKFHJOEIPMEFUPHBMMFEBUPFSJEFUUFEPLVNFOUw

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift
6OEFSTLSJWFSOFTJEFOUJUFUFSFSCMFWFUSFHJTUFSFSFU PHJOGPSNBUJPOFSOFFSMJTUFUIFSVOEFS

i.FENJOVOEFSTLSJGUCFLSGUFSKFHJOEIPMEFUPHBMMFEBUPFSJEFUUFEPLVNFOUw

Birgit Sode
Statsautoriseret revisor
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