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LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Bloddonorerne Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 7 - 8.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.

Høje-Taastrup, den 1. april 2022

Direktør:

________________________
Lisbet Schønau

Bestyrelse:

________________________ ________________________ ________________________
Bente Graversen
Landsformand

Benjamin Harritslev Christensen Charlotte Dall

________________________ ________________________ ________________________
Flemming Thornæs Hansen Jannie Bjørn Hansen Jesper Villumsen

________________________ ________________________ ________________________
Morten Bagge Hansen Palle Jespersen Per Højen

________________________ ________________________ ________________________
Rasmus Sylvest Pedersen Sven Gerner Nielsen

Næstformand
Thomas Dejgaard
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Bloddonorerne Danmark

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bloddonorerne Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 7 - 8.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 7 - 8.

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 foreningen 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet
på side 8 - 9. 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 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.

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.

København, den 1. april 2022 01-04-202

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

2022267

Henrik Brünings Ingen b
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10425
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LEDELSESBERETNING

Året 2021 har været præget af arbejdet med at få BDs strategi for 2025 ud at leve. Der er
implementeret en ny organisationsstruktur og en ny visuel identitet, der afspejler BD som en moderne
og tidssvarende organisation på tværs af regions- og kommunegrænser.

I juni 2021 besluttede Danske Regioner, at Danmark skal være selvforsynende med plasma. Det er en
vigtig beslutning for plasmaforsyningen til patientbehandling og forsyningen til det vigtige
immunglobulin, der bruges til livreddende medicin. De regionale og lokale enheder har nu engageret
sig i arbejdet med at øge kapaciteten til plasmatapning i regionerne. 

I anledning af den internationale stamcelledonordag i september satte Bloddonorerne Danmark
sammen med blodbanker fra hele landet og stamcelleregistrene fokus på vigtigheden af
stamcelledonation og opnåede samlet en stigning på over 200% i antal nye stamcelledonorer. 

I oktober samledes 160 af organisationens ca. 500 frivillige til et vellykket landsmøde med ny
inspiration, videndeling og netværk. 

Der er nedsat fire udvalg under hovedbestyrelsen, som arbejder med motivation i frivilligt arbejde, at
sammensætte et nyt uddannelsesprogram for frivillige i BD, gøre organisationen mere bæredygtig og
sikre en fortsat tidssvarende kommunikation og markedsføring af organisationen. Der er fortsat et tæt
og en god koordinering samt samarbejde med de fem regionale blodbanker om at sikre en stabil
blodforsyning i Danmark.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et underskud på 135.646 kroner mod et underskud på 210.721 kroner i 2020. Dette
blev varslet i budgettet og er derfor forventet. 

I 2021 har 179.522 aktive donorer bidraget med i alt 294.736 tapninger, hvilket er stort uændret i
forhold til tallene fra 2020. Antallet af nytilmeldte bloddonorer på www.bloddonor.dk steg med 4% til
37.734.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold,
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af dette årsregnskab.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Bloddonorerne Danmark for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 7 - 8. Som følge af foreningens
karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med
foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

Indtægter
Indtægter medtages i resultatopgørelsen i det år, indtægten kan henføres til, uanset
indbetalingstidspunktet.

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen, herunder hensættelser til omkostninger i
forbindelse med landsmøder. 

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgræns-
ningsposter. 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita. 

Finansielle anlægsaktiver omfatter desuden børsnoterede obligationer, investeringsbeviser og aktier,
der ikke forventes afhændet. Disse aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger optages til anskaffelsespris med fradrag af nedskrivninger for langsom
omsættelighed og ukurans mv. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser
Hensættelser medtages i balancen efter bestyrelsens beslutninger om fremtidig anvendelse af
foreningens midler. Særskilt medtages der løbende hensættelser til foreningens landsmøde, der
afholdes hvert andet år, således at udgiften fordeles løbende over perioden.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi.

Moms
Den delvise fradragsprocent, som anvendes vedrørende fællesomkostninger for Bloddonorerne i
Danmark, og det momsbelagte varesalg, beregnes på grundlag af indbetalinger fra donorkorps og
varesalg det foregående regnskabsår. For året 2021 var fradragsprocenten 20 % (2020: 37 %).
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2021 2020
kr. kr.

Donorkorpsenes indbetalinger......................................... 2.482.983 2.365.038
Tilskud til information fra Danske Regioner......................... 3.157.493 3.120.053
Portostøtte............................................................... 497.672 409.237
Salg af emblemer, oplysningsmaterialer mv........................ 1.536.988 1.379.189
Udlodningsmidler........................................................ 1 300.500 302.533
Donationer og andre tilskud............................................ 139.800 60.000
INDTÆGTER I ALT....................................................... 8.115.436 7.636.050

Vareforbrug............................................................... 2 -1.804.819 -1.550.090
Møder og rejser.......................................................... 3 -62.146 -83.917
Landsmøde................................................................ 4 88.799 -157.895
Internationalt samarbejde............................................. 5 -906 -2.183
Information og PR....................................................... 6 -697.204 -393.761
Anerkendelse............................................................. 7 -1.742.786 -1.833.517
ORGANISATIONSARBEJDE I ALT...................................... -4.219.062 -4.021.363

ORGANISATIONSRESULTAT............................................ 3.896.374 3.614.687

Personaleomkostninger................................................. 8 -3.299.406 -2.776.930
Lokaleomkostninger..................................................... 9 -447.670 -442.036
Kontorhold................................................................ 10 -134.967 -68.994
Øvrige administrationsomkostninger................................. 11 -375.023 -422.357
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT........................... -4.257.066 -3.710.317

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER............................... -360.692 -95.630

Renteudgifter, bankindestående...................................... -4.748 -36
Kursgevinst værdipapirer............................................... 236.183 195
Kurstab værdipapirer................................................... 0 -113.164
Kreditorer................................................................. -170 0
Øvrige renteomkostninger.............................................. -6.220 -2.086
FINANSIELLE POSTER NETTO......................................... 225.045 -115.091

ÅRETS RESULTAT........................................................ -135.647 -210.721
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2021 2020
kr. kr.

Lejedepositum........................................................... 98.550 96.533
Værdipapirer............................................................. 12 1.936.163 2.123.449
Finansielle anlægsaktiver............................................. 2.034.713 2.219.982

ANLÆGSAKTIVER........................................................ 2.034.713 2.219.982

Varebeholdninger........................................................ 1.947.438 2.471.253
Varebeholdninger....................................................... 1.947.438 2.471.253

Tilgodehavender fra salg............................................... 60.171 203.021
Andre tilgodehavender.................................................. 13 74.651 1.074.468
Periodeafgrænsningsposter............................................ 14 137.317 374.002
Tilgodehavender........................................................ 272.139 1.651.491

Likvide beholdninger .................................................. 1.108.833 269.519

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 3.328.410 4.392.263

AKTIVER................................................................... 5.363.123 6.612.245
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note 2021 2020
kr. kr.

Saldo 1. januar........................................................... 4.929.535 5.140.256
Overført resultat......................................................... -135.647 -210.721

EGENKAPITAL FØR HENSÆTTELSER................................. 15 4.793.888 4.929.535

Hensættelse til landsmøde............................................. 0 275.000
Hensættelse til bloddonorapp......................................... 0 100.000
Hensættelse, internationalt ungdomsarbejde...................... 0 25.000

EGENKAPITAL I ALT..................................................... 4.793.888 5.329.535

Feriepengeforpligtelse, overgangsperiode........................... 0 342.683
Langfristede gældsforpligtelser...................................... 0 342.683

Diverse omkostningskreditorer........................................ 99.128 370.107
A-skat, AM-bidrag, ATP samt skyldige feriepenge.................. 212.199 322.607
Feriepengeforpligtelse, funktionærer................................ 128.405 121.344
Skyldig revision........................................................... 112.000 112.000
Tilbagebetaling aktivitetspulje........................................ 17.503 13.969
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 569.235 940.027

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 569.235 1.282.710

PASSIVER.................................................................. 5.363.123 6.612.245

Eventualposter mv. 16
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NOTER

Note

Andre oplysninger - anvendelse af udlodningsmidler 1
Tildelt Forbrugt i Hensat til Tilbagebe-

støtte regnskabet kommende år talingskrav

Udvikling af ny hjemmeside (1). 30.000 32.497 0 0
Tilskud til styrkelse af korpset
af unge, som informerer andre
unge................................. 20.000 0 0 17.503
Sundheds- og
Ældreministeriet -
Aktivitetspulje i alt.............. 50.000 32.497 0 17.503
Sundheds- og Ældreministeriet
- driftspulje........................ 268.003 268.003 0

318.003 300.500 0 17.503

Den enkelte budgetpost kan ifølge tilskudsbetingelserne omdisponeres med op til 10% uden
skriftlig accept fra Sundheds- og Ældreministeriet.

2021 2020
kr. kr.

Vareforbrug 2
Vareforbrug............................................................... 1.657.662 1.408.206
Emballage................................................................. 11.717 13.105
Forsendelse............................................................... 135.440 128.779

1.804.819 1.550.090

Møder og rejser 3
Møder og rejser, Hovedbestyrelsen................................... 48.572 46.895
Øvrige møder og rejser................................................. 13.574 37.022

62.146 83.917

Landsmøde 4
Udgifter til landsmøde.................................................. 314.301 157.895
Anvendt hensættelse landsmøde...................................... -275.000 0
Indbetalinger vedrørende landsmøde................................ -128.100 0

-88.799 157.895
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NOTER

2021 2020 Note
kr. kr.

Internationalt samarbejde 5
FIODS kontingent, konference- og mødedeltagelse................ 906 2.183

906 2.183

Information og PR 6
Arrangementer........................................................... 72.301 140.983
Information og PR....................................................... 105.752 167.761
Plakater og pjecer....................................................... 28.577 28.514
Ungdomskampagne/Informatørkorpset.............................. -2.194 46.992
Kurser...................................................................... 28.387 0
Konsulentarbejde, ny identitet........................................ 290.134 0
Konsulentarbejde, bæredygtighedsprojekt.......................... 87.110 0
Animation og infografik................................................. 34.694 0
IT og medier (1).......................................................... 152.443 192.511
Anvendt hensættelse vedr. IT-projekt............................... 0 -33.000
Anvendt hensættelse til bloddonor app.............................. -100.000 -150.000

697.204 393.761

Anerkendelse 7
Produktion af Bloddonor................................................ 433.923 479.191
Porto for udsendelse af Bloddonor.................................... 867.643 919.042
Pelikaner.................................................................. 441.220 435.284

1.742.786 1.833.517

Personaleomkostninger 8
Løn og gager.............................................................. 2.489.796 2.156.539
Pensioner................................................................. 423.418 453.759
Andre omkostninger til social sikring................................. 89.701 45.574
Andre personaleomkostninger......................................... 192.943 125.726
Rekrutteringsomkostninger............................................ 172.625 0
Lønrefusioner............................................................. -69.077 -4.668

3.299.406 2.776.930

Lokaleomkostninger 9
Husleje.................................................................... 261.037 250.602
El/vand/varme........................................................... 20.741 26.391
Inventar................................................................... 5.716 8.395
Driftsorganisation........................................................ 160.176 156.648

447.670 442.036
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NOTER

2021 2020 Note
kr. kr.

Kontorhold 10
IT........................................................................... 78.465 31.868
Kontingenter.............................................................. 17.721 0
Porto....................................................................... 4.194 3.648
Print og kopi.............................................................. 2.716 12.079
Telefoni og internet..................................................... 13.385 12.909
Andet...................................................................... 18.486 8.490

134.967 68.994

Øvrige administrationsomkostninger 11
Forsikring................................................................. 19.964 16.174
Revision................................................................... 48.000 47.000
Revisor, anden assistance.............................................. 69.231 108.903
Bogføring og lønadministration........................................ 60.522 65.040
Repræsentation.......................................................... 1.166 2.737
Advokat.................................................................... 43.684 38.000
Konsulentbistand til udviklingsprojekter............................. 0 40.000
Kontingenter og abonnementer....................................... 8.932 88.163
Bogføringssystem........................................................ 7.677 0
Gebyrer m.m............................................................. 15.945 16.292
Øvrig administration.................................................... 36.491 48
Regulering af splitmoms................................................ 63.411 0

375.023 422.357

Værdipapirer 12
Styk Kurs Kursværdi

DI Mix Off Akk......................................... 10.110 191,51 1.936.163

1.936.163

2021 2020
kr. kr.

Andre tilgodehavender 13
Tilgodehavende fra driftspuljen....................................... 0 517.188
Tilgodehavende moms.................................................. 74.651 557.280

74.651 1.074.468

Periodeafgrænsningsposter 14
Pelikaner.................................................................. 123.033 286.122
Øvrige forudbetalte omkostninger.................................... 14.284 87.880

137.317 374.002
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NOTER

Note

Egenkapital 15

Overført
Saldo 1. januar resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2021.......................... 4.929.535 0 4.929.535
Forslag til årets resultatdisponering............... -135.647 -135.647

Egenkapital 31. december 2021.................. 4.929.535 -135.647 4.793.888

Eventualposter mv. 16

Eventualforpligtelser
Foreningen har en huslejeforpligtelse på 6 måneder svarende til tkr. 125.


