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Dansk Brystkræft Organisation

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Dansk Brystkræft Organisation
Bråbyvej 22
4690 Haslev
Hjemsted: Faxe
CVR-nr.: 21 43 88 71
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Birgit Cortnum Aaberg
Mimi Petersen
Karin Berg Hendriksen
Gitte Laursen
Lis De Lasson
Charlotte Johannsen
Eva Bundesen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Danske Bank
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Dansk Brystkræft Organisation

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 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. 31.12.17 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.17 - 31.12.17.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 19. februar 2018

Bestyrelsen

Birgit Cortnum Aaberg Mimi Petersen Karin Berg Hendriksen

Gitte Laursen Lis De Lasson Charlotte Johannsen

Eva Bundesen
Formand
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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  01.01.17
- 31.12.17, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 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 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
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
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-
sionspåtegning 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 forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne 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
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 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 19. februar 2018

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Dorte Grøndal Hansen
Statsaut. revisor
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Dansk Brystkræft Organisation

Resultatopgørelse

2017 2016

Note DKK DKK

2 Indtægter 1.214.514 1.276.411

3 Støtte og tilskud 143.385 448.253

Indtægter i alt 1.357.899 1.724.664

Andre eksterne omkostninger -1.399.926 -1.607.893

Årets resultat -42.027 116.771

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -42.027 116.771

I alt -42.027 116.771
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Dansk Brystkræft Organisation

Balance

AKTIVER

31.12.17 31.12.16

Note DKK DKK

9 Andre tilgodehavender 0 187.036

Tilgodehavender i alt 0 187.036

Indestående i pengeinstitutter 634.671 531.762

10 Likvide beholdninger i alt 634.671 531.762

Omsætningsaktiver i alt 634.671 718.798

Aktiver i alt 634.671 718.798

9



 

 

 

Dansk Brystkræft Organisation

Balance

PASSIVER

31.12.17 31.12.16

Note DKK DKK

Overført resultat 587.721 629.748

Egenkapital i alt 587.721 629.748

11 Anden gæld 25.000 25.000
12 Periodeafgrænsningsposter 21.950 64.050

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 46.950 89.050

Gældsforpligtelser i alt 46.950 89.050

Passiver i alt 634.671 718.798
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

1. Væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er:
- 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.

2017 2016
DKK DKK

2. Indtægter

Kontingent 564.750 484.200
Tilskud Kræftens Bekæmpelse 330.000 320.000
Tilskud fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse,

Driftspuljen 90.000 185.786
Årsmøde 90.756 39.400
Moms 58.317 85.275
Tilbagefaldsseminar 17.600 12.100
Bidragsyder 29.941 35.600
Senfølger 33.000 33.900
Merchandise 150 150
Aktivitetstilskud til årsmøde 2017 Ministeriet for sundhed

og forebyggelse 0 80.000

I alt 1.214.514 1.276.411
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

2017 2016
DKK DKK

3. Støtte og tilskud

Gave Club +60 Århus 20.000 40.000
Gaver under 200 kr. 0 10
Gave LC Møldrup Vølverne 0 3.430
Donation Pfizer (Kompas) 6.000 84.287
Tilskud Novartis 0 95.000
Roche 3.700 63.375
Bladpuljen 14.134 10.728
Skæve hjerter 1.936 6.500
Carolyn R. Choate Turnbull 0 9.923
Tilskud tilbagefaldsseminar Novartis 0 60.000
Tilskud tilbagefaldsseminar Heinrich Hog Laurine Jessens

Fond 60.000 60.000
Tilskud tilbagefaldsseminar Pierre Le Fabre 15.000 15.000
Estee Lauder 19.415 0
Tilskud fra Juul Christensen legat 3.200 0

I alt 143.385 448.253

4. Diverse omkostninger

Generalforsamling og årsmøde 278.111 220.856
Hjemmeside 58.493 68.262
Medlemsarrangementer 13.237 5.564
DBO-kredse 119.658 124.945
DBO-nyt 15.000 15.960
Gebyrer og renteudgifter 3.871 20.594
Hjertepuder 38.169 49.594
Medlemsskab 3.741 7.498
Tilbagefaldsseminar 138.057 137.522
Repræsentation og gaver 6.073 3.110
Senfølger 113.675 184.191
Kurser 0 -1.144
DBO materiale 25.530 44.806
Merchandise 0 6.000

I alt 813.615 887.758
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

2017 2016
DKK DKK

5. DBO-bladet

Tryk 187.819 177.703
Konsulent 86.566 115.657
Porto 0 91.878

I alt 274.385 385.238

6. Mødeomkostninger

Bestyrelsesmøder 44.172 36.468
Bestyrelsesseminar 14.546 15.408

I alt 58.718 51.876

7. Rejseomkostninger

Rejser udland 25.269 32.745
Transport+møder 23.018 39.676

I alt 48.287 72.421
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

2017 2016
DKK DKK

8. Administrationsomkostninger

Kontorhold 102.874 23.800
Samlemapper 0 30.038
Lokaleleje 8.750 8.750
Telefon og internet 13.272 15.227
Porto 35.020 16.101
Revisorhonorar 31.250 47.875
Konsulentassistance 0 68.809
Udlodning til årsmøde Carolyn Coate legat 2006 10.000 0
Folkemødet på Bornholm 3.755 0

I alt 204.921 210.600

9. Andre tilgodehavender

Driftstilskud Sundheds- og Ældreministeriet 0 187.036

I alt 0 187.036

10. Likvide beholdninger

Danske Bank 4630 4610568696 522.400 442.541
Danske Bank Gavekonto 4630 577632 112.271 89.221

I alt 634.671 531.762
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

31.12.17 31.12.16
DKK DKK

11. Anden gæld

Skyldig revision 25.000 25.000

I alt 25.000 25.000

12. Periodeafgrænsningsposter

Modtagne forudbetalinger 21.950 64.050
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Dansk Brystkræft Organisation

Noter

13. 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

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.

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

13. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnska-
bet, 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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