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Dansk Brystkræft Organisation

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Dansk Brystkræft Organisation
c/o Anja Skjoldborg Hansen
Landlyst Vænge 46
2635 Ishøj
Telefon: 26 82 39 29
Hjemsted: Ishøj
CVR-nr.: 21 43 88 71
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Anja Skjoldborg Hansen
Camilla Sander
Birgit Arentoft
Ulla Jønson
Grethe Dahlquist
Lene Kaa Meier
Lis Kuntz
Tina Clausen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Dansk Brystkræft Organisation

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 for Dansk

Brystkræft Organisation.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.21 - 31.12.21.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 9. marts 2022

Bestyrelsen

Anja Skjoldborg Hansen
Formand

Camilla Sander Birgit Arentoft

Ulla Jønson Grethe Dahlquist Lene Kaa Meier

Lis Kuntz Tina Clausen
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Dansk Brystkræft Organisation

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Dansk Brystkræft Organisation

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Brystkræft Organisation for regnskabsåret

01.01.21 - 31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,

herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 opfattel-

se, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for 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 rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Dansk Brystkræft Organisation

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-

tegning 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 reak-

tion 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 forår-

saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-

svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-

ning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-

forme 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 udar-

bejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-

cere 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.
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Dansk Brystkræft Organisation

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Haslev, den 9. marts 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Dorte Grøndal Hansen

Statsaut. revisor
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Dansk Brystkræft Organisation

Resultatopgørelse

2021 2020

Note DKK DKK

3 Indtægter 1.698.956 1.390.674

4 Støtte og tilskud 178.404 31.727

Indtægter i alt 1.877.360 1.422.401

5 Diverse omkostninger -339.088 -315.303
6 Markedsføringsomkostninger -496.532 -430.040
7 Mødeomkostninger -30.492 -17.499
8 Rejseomkostninger -37.037 -56.727
9 Administrationsomkostninger -285.539 -259.899

Andre eksterne omkostninger i alt -1.188.688 -1.079.468

Resultat før af- og nedskrivninger 688.672 342.933

10 Testamenterede midler og Arv -316.248 -294.108
Årets resultat 372.424 48.825

Forslag til resultatdisponering

Øvrige reserver -413.978 -294.107
Overført resultat 786.402 342.932

I alt 372.424 48.825
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Dansk Brystkræft Organisation

Balance

AKTIVER

31.12.21 31.12.20

Note DKK DKK

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 101.700 3.950
Andre tilgodehavender 234.963 298.663

Tilgodehavender i alt 336.663 302.613

Indestående i pengeinstitutter 3.231.175 3.052.448

11 Likvide beholdninger i alt 3.231.175 3.052.448

Omsætningsaktiver i alt 3.567.838 3.355.061

Aktiver i alt 3.567.838 3.355.061
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Dansk Brystkræft Organisation

Balance

PASSIVER

31.12.21 31.12.20

Note DKK DKK

Øvrige reserver 1.699.024 2.113.002
Overført resultat 1.779.266 992.864

Egenkapital i alt 3.478.290 3.105.866

12 Anden gæld 89.548 78.645
13 Periodeafgrænsningsposter 0 170.550

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 89.548 249.195

Gældsforpligtelser i alt 89.548 249.195

Passiver i alt 3.567.838 3.355.061
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Dansk Brystkræft Organisation

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK Øvrige reserver
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.21 - 31.12.21

Saldo pr. 01.01.21 2.113.002 992.864
Forslag til resultatdisponering -413.978 786.402

Saldo pr. 31.12.21 1.699.024 1.779.266
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

1. Specifikation af øvrige reserver

Beløb i DKK 2019-2021

Forventet ej
revideret

2022 - 2024 Total

Testamenterede midler 2.599.719 0 2.599.719
Arv 250.000 0 250.000
Advokat bistand -30.000 0 -30.000
Drift 2019 -98.607 0 -98.607
Office 365 -50.571 -29.429 -80.000
Nyt design 0 -100.000 -100.000
Ny hjemmeside -130.000 0 -130.000
Ny interface til hjemmeside / Nyt

økonomisystem -200.000 0 -200.000
Sekretariatsbistand 1 år -543.787 -206.213 -750.000
Gen-mutation 0 -100.000 -100.000
Rejse 30 pers. til Nordisk Konference

Helsinki 2022 0 -210.000 -210.000
Nordisk Konference Danmark 2024 0 -900.000 -900.000
Drift 2021 -97.550 0 -97.550
Drift 2022 og frem 0 -153.562 -153.562

I alt 1.699.204 -1.699.204 0

12



 

 

 

Dansk Brystkræft Organisation

Noter

2. Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i:

- at øge kendskabet til brystkræft bl.a. via oplysning og undervisning.

- at arbejde for at sikre en ensartet og optimal behandling af brystkræft.

- at fremme lokale aktiviteter og interesser for medlemmerne.

- at vejlede og støtte personer med brystkræft.

2021 2020
DKK DKK

3. Indtægter

Kontingent 575.950 550.750
Tilskud Kræftens Bekæmpelse 660.500 450.000
Tilskud fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse,

Aktivitetspuljen 55.000 0
Tilskud fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse,

Driftspuljen 232.354 295.420
Moms 66.884 73.654
Tilbagefaldsseminar 16.558 0
Bidrag virksomheder 13.000 0
Årsmøder 41.250 0
Støttemedlemmer 37.460 20.850

I alt 1.698.956 1.390.674

4. Støtte og tilskud

Gaver 0 1.918
Donationer lægemiddelindustrien 161.359 10.132
Bladpuljen 17.045 15.177
Anden industri 0 4.500

I alt 178.404 31.727
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

2021 2020
DKK DKK

5. Diverse omkostninger

Generalforsamling og årsmøde 76.996 103.638
Medlemsarrangementer 9.969 0
DBO-kredse inkl. kredsseminar 128.595 155.744
Gebyrer og renteudgifter 5.062 2.049
Hjertepuder 40.177 36.665
Tilbagefaldsseminar 37.930 0
Repræsentation og gaver 2.510 338
Senfølger 2.137 0
Genmutations seminar 200 0
Bestyrelsesseminar 35.512 16.869

I alt 339.088 315.303

6. Markedsføringsomkostninger

DBO bladet 375.963 409.448
Annoncer 28.494 0
Hjemmeside 14.687 13.657
DBO nyt 0 6.935
PR Materiale 77.388 0

I alt 496.532 430.040

7. Mødeomkostninger

Bestyrelsesmøder 30.492 17.499

I alt 30.492 17.499
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

2021 2020
DKK DKK

8. Rejseomkostninger

Rejser udland 0 6.585
Transport+møder 37.037 50.142

I alt 37.037 56.727

9. Administrationsomkostninger

Kontorhold 5.068 1.459
IT Drift 47.798 32.449
Lokaleleje 16.875 22.500
Mindre nyanskaffelser 6.100 0
Telefon og internet 20.547 18.436
Porto og gebyr 23.665 24.188
Revisorhonorar 33.125 34.813
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 48.432 35.788
Konsulentassistance 4.500 0
Advokat 68.750 75.000
Forsikringer 2.554 2.523
Kontingenter 8.125 12.743

I alt 285.539 259.899

10. Testamenterede midler og Arv

Testamenterede midler 0 64.002
Modtaget arv i året 250.000 0
Projekter -181.460 -146.196
Konsulentbistand -384.788 -211.914

I alt -316.248 -294.108
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

31.12.21 31.12.20
DKK DKK

11. Likvide beholdninger

Danske Bank 4630 4610568696 3.223.075 3.052.448
Danske Bank Gavekonto 4630 577632 8.100 0

I alt 3.231.175 3.052.448

12. Anden gæld

Skyldig revision 0 35.000
Skyldige omkostninger 35.000 43.645
Kreditorer 54.548 0

I alt 89.548 78.645

13. Periodeafgrænsningsposter

Modtagne forudbetalinger 0 7.550
Tilskud/fonde forudbetalt og periodiseret 0 163.000

I alt 0 170.550
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

14. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver

enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning stammer fra kontingentbetaling fra medlemmer, brugerbetaling ved

afholdelse af arrangementer, tilskud fra Kræftens Bekæmpelse, tilskud fra Sundheds-

ministeriets udlodningsfond samt momsrefusion, donationer og gaver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admi-

nistration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivnin-

ger.
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

14. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Særlige poster

Særlige poster består af testamenterede midler samt arv hvor foreningen har været

begunstiget, samt omkostninger i forbindelse hertil.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregn-

skabet, idet aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplemen-

taren/kommanditisterne og komplementaren.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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