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Bestyrelsen og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31.
december 2020 for Bloddonorernes Sikringsfond. 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

Bestyrelse

Bente Graversen
Bestyrelsesformand

Flemming Thornæs Hansen

Karen-Inger Bast

Morten Bagge Hansen

Henrik Vendelbo Jørgensen

Julie Elmvang Beicker

Per Højen

Ulla Bøye Larsen

Flemming Bøgh-Sørensen

Benjamin Harritslev Christensen Sven Gerner Nielsen Jesper Poulsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

TU ledelsen ; Bloddonorernes Sikrings/ond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bloddonorernes Sikringsfond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis. resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn
skabet udarbejdes efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 12 anvendteregnskabspraksis.

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 side12 anvendte regnskabspraksis.

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 (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 12 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 likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøredette.

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 afintern 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.
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• 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.

sionsaktieselskab
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Fondens formål

Fondens formål er at yde økonomisk hjælp til bloddonorer, knoglernarvsdonorer og organdonorer, som i
forbindelse med deres donorgerning har lidt direkte eller indirekte personskade. En sådan hjælp kan
endvidere ydes en donors pårørende, hvis dennes stilling er blevet forringet af den donor overgåedepersonskade.

I ganske særlige tilfælde kan fonden tillige yde hjælp, hvor en donor i forbindelse med donorgerningenhar lidt betydelig tingskade.

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

Fondens uddelinger

I overensstemmelse med fondens vedtægter er der i regnskabsåret foretaget uddelinger på i alt 33.937kr.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondensfinansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Obligationsrenter .
Aktieudbytte, herunder udbytteskat tidligere år .
Øvrige indtægter .
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 dìsposttíon .

Årets uddelinger .
Henlæggelse til styrkelse af fondskapitalen .
Kursregulering af bundne aktiver .
Gebyrer ved køb/salg .
Overført til fremtidige uddelinger .

Disponeret .

7

Note 2020 2019
kr. tkr.

49.236 85
7.860 7
7.467 6

33 o
23.069 61

87.665 159

-12.500 -16
-2.500 -4
-6.937 -30

-21.937 -50

65.728 109

o o
65.728 109

65.728 109
110.319 92

176.047 201

33.937 39
8.536 10

23.069 61
3 -19

110.502 110

176.047 201
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Aktier .
Obligationer .
Indestående i pengeinstitut, kapitalkonto .
Mellemregning med disponible aktiver. .

BUNDNE AKTIVER .

Mellemregning med bundne aktiver .
Tilgodehavende obligationsrenter .
Andre tilgodehavender .
Periodeafgrænsningsposter .
Tilgodehavende selskabsskat .
Lån til donorer .
Indestående i pengeinstitut, disponible midler .

DISPONIBLE AKTIVER .

AKTIVER ..

8

Note 2020 2019
kr. tkr.

1 249.228 240
2 3.321.887 3.308

538 o
18.045 10

3.589.698 3.558

-18.045 -10
o 13
o 1
o 1

1.728 1
o 3
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note

Fondskapital............................................................... 3

BUNDEN FONDSKAPITAL. .•.•.•.•.•..•.•.•.•.•...•..•..••.•.•....•.•....

Overført til fremtidig uddeling......................................... 4

DISPONIBEL FONDSKAPITAL ,

EGENKAPITAL. .•...•..•...•.•.•.•.•.•..•...•.•.•.•.•...•.•....•...........

Skyldig revision .
Diverse omkostningskreditorer .

GÆLDSFORPLIGTELSER. .

PASSIVER .

9

2020 2019
kr. tkr.

3.589.698 3.559

3.589.698 3.559

110.502 110

110.502 110

3.700.200 3.669

12.500 16o o
12.500 16 ii':
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NOTER

Stk.

Aktier

Obligationer

Novo Nordisk 8.................................................... 314
Tryg A/S............................................................ 600

Note

1

Kurs-
Kurs værdi

427 133.968
192 115.260

249.228

2
Kurs-

Kurs værdi

<"-119 1.989 --.J

~117 334 ~111 207 ~
'SI-115 3.330 "LJ._117 41.494 '.2
è125 25 CY

107 938 is
~119 4.715
"""'112 25.336 ~114 3.436 a
:::..108 10.973 ~110 9.174 "'<104 7.488 ~
C;114 15.411 "~110 8.899 (!J

111 739 E
:::,~103 1.508.792 .g

101 1.179.737 e,
(!J
i::11 O 498.870 i::
&'

3.321.887

Nominelt

1.669
286
186

2.886
35.513

20
874

3.978
22.555
3.006

10.200
8.312
7.172

13.521
8.105
664

1.464.069
1.165.550
455.588

5 % NYK 01/2041 .
5 % NYK 03/2038 .
5 % RD 22/2031 .
5 % RD 23/2032 ..
5 % RD 23/2035 ,
7 % RD 27/2041 .
4 % RD 27/2041 .
5 % RD 43/2038 .
4 % RD 43/2038 ,
4 % RD 235 SA 2044 .
3 % RD 275 AO 2044 .
4 % RD 275 S OA 2044 .
2,5 % RD 235 SA 2047. ,
4 % RD 23 D S 2035 ,
3,5 % BRFkredit 111 /2044 .
5 % BRFkredit 41112041 ,
1,5 % RD 235 SA 2050. ,
1 % RD 275 SA 2050 .
NEXTERA ENERGY FRN .
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NOTER

Fondskapital
Saldo 1. januar ,
Henlæggelse til styrkelse af fondskapitalen .
Kursregulering af bundne aktiver .
Gebyrer ved køb/salg .

Saldo 31 . december .

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 .

Saldo 31. december .

2020
kr.

3.558.090
8.536

23.069
3

3.589.698

110.319
65.728

176.047
-33.937
-8.536

-23.069
-3

110.502

11

2019 Note
tkr.
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Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om fonde og visseforeninger.

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

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:

RESULTATOPGØRELSEN

Renteindtægter og kursreguleringer
Indtægter af værdipapirer indeholder tilgodehavende og ikke-forfaldne renter opgjort efter periodise
ringsprincippet samt udbytte fra aktier. Udbytte indregnes i det regnskabsår 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 opførtsom 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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