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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31.
december 2020 for Bloddonorernes Forskningsfond. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med
lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret
ningen omhandler.

Taastrup, den 26. marts 2021

Administrator

Flemming Bøgh-Sørensen

Ulla Bøye Larsen

Julie Elmvang Beicker

Per Højen

Henrik Vendelbo Jørgensen

Torben Barington

Morten Bagge HansenFlemming Thornæs Hansen

Bente Graversen
Formand

Bestyrelse

Benjamin Harritslev Christensen Sven Gerner Nielsen Jesper Poulsen
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Til ledelsen i Bloddonorernes Forsknings/ond
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bloddonorernes Forskningsfond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregn
skabet udarbejdes efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 13 anvendte
regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side
13 anvendte regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisron 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 (IESBA's
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 overens
stemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 13 anvendte regnskabspraksis. Ledel
sen 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 fondens 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 opløse fonden, 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.

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 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 fondens interne kontrol.



IBDO 5

• 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 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 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 fonden 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.

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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

BDO Stats sionsaktieselskab
CVR-nr.
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Fondens formål
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til blodtypeserologisk forskning og andre former for
undersøgelses- og forsøgsvirksomhed af betydning for anvendelse af blod eller bloderstatningsmidler i
sygdomsbekæmpende øjemed.

Fondens kapital og virksomhed
Fondens indtægter har i lighed med tidligere år bestået af kapitalafkast og gaver.

Fondensuddelinger
I overensstemmelse med fondens vedtægter er der regnskabsåret foretaget uddelinger på alt
236.851 kroner. Følgende projekter er tildelt legat:

Emilie Thorup, Center for Føtalmedicin og Gravide, Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centeret,
Rigshospitalet: Føtal anæmi. Legat på 110.000 kroner.
Ph.d.-projekt med følgende formål:

Evaluere den udvidede profylaktiske behandling af føtal anæmi, som tilbydes gravide kvinder i
Danmark (anti-O-injektion i 29. graviditetsuge)
Undersøge forekomsten af specifikke neurologiske udfald hos børn født efter svær føtal anæmi
Bestemme hjernens volumenudvikling hos fostre med svær føtal anæmi
Estimere fosterets blodprocent med MR-scanninger ved føtal anæmi

Projektet har søgt om 232.680 kroner og får et legat på 110.000 kroner.

Camous Moslemi, Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus: Genetic prediction of red blood
cell types. Legat på 64.931 kroner.
Forskningsprojektet under Det Danske BloddonorStudie har til formål at undersøge

om det er muligt og praktisk at forudsige blodtyper ud fra omfattende genetiske data
om der kan findes nye genvarianter for blodtyper ved at undersøge genetiske data og blodtyper
blandt 110.000 bloddonorer
om variationen i blodtyper er forbundet med forskellige sygdomme
hvordan fordelingen er af blodtyper i den danske befolkning

Projektet har søgt om 105.000 kroner og får et legat på 64.931 kroner.

Kathrine Agergård Kaspersen, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital: Plasmaferese
og risikoen for infektioner. Legat på 61. 920 kroner.
Ud fra en hypotese om, at plasmaferese kan inducere immunglobolinmangel, hvilket fører til øget
risiko for infektion, er det forskningsprojektets formål at undersøge, om hyppig plasmaferese medfører
øget risiko for infektioner blandt bloddonorerne i Danmark.

Forskerne vil benytte den unikke mulighed vi i Danmark har for at tilgå antibiotikarecepter og
indlæggelser grundet infektion og bruge disse som proxy for infektion.

Denne undersøgelse har potentielt vigtige etiske og politiske konsekvenser både nationalt og
internationalt. Det er nødvendigt at kunne dokumentere sikkerheden for vores bloddonorer, så
blodforsyningen og dermed patientbehandlingen sikres.

Projektet har søgt om 61. 920 kroner og får et legat på 61. 920 kroner.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens
finansielle stilling.



IBDO
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Gaver .
Aktieudbytte .
Obligationsrenter .
Renter fra disponibel konto .
Kursregulering, værdipapirer .

INDTÆGTER .

Revision og regnskabsassistance .
Rest revisor vedr. tidligere år .
Gebyrer og øvrige udgifter .

UDGIFTER .

RESULTAT FØR SKAT .

Skat af årets resultat .

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Årets resultat. .
Overført fra tidligere år .

Til disposition. .

Årets uddelinger .
Henlæggelse til styrkelse af fondskapitalen .
Kursregulering af bundne aktiver .
Gebyrer ved køb/salg .
Modtagne gaver (grundkapital) .
Overført til fremtidige uddelinger .

Disponeret. .

7

Note 2020 2019
kr. tkr.

214.077 25
22.732 29
25.296 39

-65 o
52.333 122

314.373 215

-12.500 -16
o -6

-2.659 -15

-15.159 -37

299.214 178

o o
299.214 178

299.214 178
836.851 1.045

1.136.065 1.223

236.851 237
9.402 11

43.323 122
-25 -9

14.077 25
832.437 837

1.136.065 1.223
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BALANCE31.DECEMBER

AKTIVER Note

Aktier....................................................................... 2
Obligationer, bunden kapital........................................... 3
Indestående i pengeinstitut, kapitalkonto .
Mellemregning, konsolidering overført fra disponible aktiver .

BUNDNE AKTIVER .

Mellemregning, konsolidering overført til bundne aktiver .
Periodeafgrænsningsposter .
Tilgodehavende obi igationsrenter .
Tilgodehavende udbytteskat. .
Tilgodehavende gave .
Indestående i pengeinstitut, erhvervskonto .
Obligationer, fri kapital................................................. 4

DISPONIBLE AKTIVER .

AKTIVER .

8

2020 2019
kr. tkr.

802.713 761
1.569.221 1.554

991 o
20.528 11

2.393.453 2.326

-20.528 -11
o 1
o 7

3.702 6
o 500

22.925 352
838.838 o eo

"-
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note

Fondskapital............................................................... 5

BUNDEN FONDSKAPITAL. ,

Overført til fremtidig uddeling......................................... 6

DISPONIBEL FONDSKAPITAL .

EGENKAPITAL .

Skyldig revision .
Diverse omkostningskreditorer .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

9

2020 2019
kr. tkr.

2.393.453 2.327

2.393.453 2.327

832.437 837

832.437 837

3.225.890 3.164

12.500 16
o 1

12.500 17 æ
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NOTER

Årets uddelinger

Ulrik Sprogøe .
Patrick Terrance Brooks .
Julia Heisel berg .
Emilie Thorup .
Camous Moslemi .
Lea Munthe-Fog .
Kathrine agergård Kaspersen .

Aktier

Danske Bank .
A. P. Møller Mærsk A .
Colop last B .
Novo Nordisk B .
Tryg .
Nordea Bank Abp .
The Drilling Company .

2020
kr.

o
o
o

110.000
64.931

o
61.920

236.851

10

2019 Note
tkr.

1

100
85
60
o
o
-8
o

237

2

Kurs-
Stk. Kurs værdi

800 101 80.520
6 12.650 75.900

235 930 218.456
408 427 174.073
955 192 183.456

1.377 48 67.996
12 193 2.312

802.713
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NOTER

Note

Obligationer, bunden kapital 3

Nominelt

Maj Inv. Gl. Obi....................................... 7.805

7.805

Grundkapital
Saldo 1. januar .
Henlæggelse til styrkelse af fondskapitalen .
Kursregulering af bundne aktiver .
Gebyrer ved køb/salg .
Modtagne gaver .

Saldo 31. december .

Kurs-
Kurs værdi

108 838.838

108 838.838

2020 2019
kr. tkr.

2.326.676 2.178
9.402 11

43.323 122
-25 -9

14.077 25

2.393.453 2.327
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Kurs-
Kurs værdi

118 26
117 264
119 4.810
107 20.119
118 26
111 282
111 286
117 15.165
114 8.052
114 2.074
110 19.699
112 5.930
107 17.013
119 3.151
112 8.773
104 4.082
103 670.770
101 509.331
110 279.368

1.569.221

Nominelt

22
226

4.035
18.803

22
254
257

12.980
7.064
1.814

17.847
5.279

15.834
2.659
7.861
3.909

650.888
503.206
255.129

Obligationer, fri kapital

6 % NYK 73/2038 .
5 % NYK 03/2038 .
5 % NYK 01 /2041 .
3 % NYK 01 A 2034 .
6 % RD 27/2041 .
5 % RD 22/2031 .
5 % BRFkredit 411 /2041 .
5 % RD 23/2035 .
4 % RD 23/2035 .
4 % RD 23/2044 .
4 % RD 27/2044 .
4 % RD 43/2038 .
3 % RD 23/2044 .
5 % RD 43/2038 .
3,5 % RD 27/2044 .
2,50 % RD 23S.SA 2047 .
1,5 % RD 23/2050 .
1 % RD 27 /2050 .
NEXTERA ENERGY FRN .
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Overført til fremtidig uddeling
Saldo 1. januar .
Årets resultat .
Til disposition .
Årets uddelinger .
Henlæggelse til styrkelse af fondskapitalen .
Kursregulering af bundne aktiver .
Gebyrer ved køb/salg .
Modtagne gaver .

Saldo 31. december .

12

2020 2019 Note
kr. tkr.

6
836.851 1.045
299.214 178

1.136.065 1.223
·236.851 ·237

-9.402 -11
-43.323 -122

25 9
-14.077 -25

832.437 837
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Årsregnskabet er udarbejdet overensstemmelse med bestemmelserne lov om fonde og visse
foreninger.

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som sidste år.

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:

RESULTATOPGØRELSEN

Renteindtægter, udbytte og kursreguleringer
Indtægter af værdipapirer indeholder tilgodehavende og ikke-forfaldne renter opgjort efter periodise
ringsprincippet samt udbytte på aktier. Udbytte indregnes i det regnkabsår det modtages.

Kursregulering af noterede værdipapirer føres over resultatopgørelsen, og kursreguleringer vedrørende
de bundne aktiver bindes derefter på den bundne kapital i det omfang disse kursreguleringer ikke efter
bestyrelsens beslutning overføres og anvendes til uddelinger.

Udgifter
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Skat
I resultatopgørelsen er udgiftsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Beløbet er opført
som gæld i balancen.

Uddelinger
Uddelinger medtages i overskudsdisponeringen.

BALANCEN

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer er optaget til balancedagens børskurser. Nominel værdi er oplyst i noterne.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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