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Ledelsens årsberetning

Bloddonorerne i Silkeborg lå heller ikke i 2012 på den lade side.

Vi var på mange fronter og lykkedes også med at skaffe 10% nye bloddonorer. Det erjo
også det der forventes af os og vi er allerede godt på vej i 2013 med 47 nye i januar.

Vi var i løbet af året flere gange på SOSU-skolen, når eleverne havde førstehjælp.
Det vi fortsætter i 2013.

Vi var i august og september med ved 2 motionsløb: Almindsøstafetten og Kvindeløbet
fra Aqua. Vi er med igen i 2013.

Vi havde også i samarbejde med Bjerringbro-Silkeborg håndbold en event ifb. med en kamp
i Jysk Arena. Vi gør det igen i 2013.

Vi har bloddråben på Silkeborg-Voel KEUMs håndboldkvinder i 1. division, så vi også er pro
fileret i Voel-området.
Næsten ugentlig er der billeder i lokaipressen, hvor dråben er meget synlig på pigernes trøjer.
God branding.

Vi er med på Aqua. Her er vores logo på bagsiden af årskortet. Vi er synlige på diverse moni
torer på stedet. Desuden har vi adgang til at profilere os ifb. med deres ferieaktiviteter (vin
ter, efterår, påske osv.)
Det er også stedet vi afholder vor årlige receptin for bloddonorerne, der er blevet tappet
25 og 50 gange osv.
Et levende sted at lave et sådant arrangement og bloddonorerne er meget glade for at
komme der.

I anledning af Bloddonorenes 80 års jubilæum inviterede vi vore donorer med ledsager til
koncert med Sigurd Barreth Festivalband ifb. med Riverboat Jazzfestival.
Det foregik i teltet på Havnen. Stor succes, 2 koncerter måtte vi have for at alle kunne
komme med. Det er 3. men ikke sidste gang vi laver et sådant arrangment.
Noget der er med til at gøre vore donorer til bedere ambassadører for sagen.

Vi var også med ved det store motionsarrangement ved indvielsen af den nye motorvej ved
Funder. 12.000 mennesker løb/gik på broen og rigtig mange tilskuere.
Her fik vi også mange nye bloddonorer på bogen.

Alt i alt - et aktivt år med et godt udbytte.

Vi skylder vores lokale avis en stor TAK, Midtjyllands Avis er altid klar til at skrive om vores
sag, såfremt vi har et budskab vi gerne vil have ud.

Også en tak til Bloddonorerne i Regionen for den økonomiske støtte, vi har fået.

Stor TAK for samarbejdet med personalet på Århusbakken. De gør det fremragende og vi
får ofte henvendelser fra donorer, som roser personalet for deres måde at udfører arbejdet på.

Silkeborg, den ~ ~ 52013.

Leo Cl%istensen
Formand



Ledelsespåtegning

Godkendt af bestyrelsen, Silkeborg den 21. februar 2013

Jette Lyngholm
Næstforman

Niels Esmann
ere~~

Ulla Bay Andersen Hanne Rasmussen

Birgitte Pedersen
Sekretær
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Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Silkeborg Bloddonorkorps for regnskabsåret I. januar — 31 december 2012. Ars
regnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet, der udviser et underskud i 2012 på 4.336 b.,
er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægter og god regnskabsskik.

Ledetsens ansvarfor årsregnslcabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab i overensstemmelse med Iovgivningens og vedtæg
ternes krav til regnskabsaflæggelse samt giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt resultat. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væ
sentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på gmndlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere hav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette
hæver, at vi overholder etiske hav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregn
skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revi
sor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For
målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledel
sens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præ
sentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med vedtæg
terne.

Aarhus, den 16. maj 2012
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LLL.P~
Claus Hammer-Pe ersen
statsaut, revisor

005850 12004 I 2922675_I .DOCX
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Medlem at KPMG International Cooperative rKPMG lnternational’l, et schweizisk
kooperatjv, som alle KPMG-firrnaer er selvstændige og uafhængige medlemmer at.



Indtægter:

RESULTATOPGØRELSE FOR 2012.

Note
2012 2011

213.325 182.596
883 1.876

Gebyr for tapning, 4.248 (3.745)
Renter

Udgifter:

Gebyr BID
Markedsføring
Don 0 rplej e
Administration
Gaver mv.
Tilskud BiD Ungdomsforum

ÅRETS RESULTAT

Der anvendes således:

Overført til egenkapitalen

1
2
3
4
5

214.208 184.472

31.083 34.270
107.639 100.341
70.881 62.585
7.096 3.131
1.845 4.675

218.544 205.002

(4.336) (20.530)

(4.336) (20.530)

(4.336) (20.530)



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012.

Aktivere:
Note

2012 2011

35.400
29.512

102.565

14.781
139.894
102.451

Tilgodehavender
Bankindestående
Ban kindestående

AKTIVER I ALT

Passiver:

Egenkapital:
Primo
Årets resultat

Egenkapital alt

Henlæggelser:
Henlagt 2010, til jubi

Gæld:
Skyldige omkostninger

Gæld i alt

læum i 2012

167.477 257.126

169.626 190.156
(4.336) (20.530)

165.290 169.626

- 50.000

- 50.000

2.187 37.500

2.187 37.500

167.477 257.126PASSIVER I ALT



2012 2011
Note 1

Tappegebyr:
Tappegybyr BID
Tappegybyr BIRM

Markedsføring:
BSV Sponsorat 2011/12 44.763
Hede Rytmer 10.000
Aqua 15.288
Riverboat og broløb 92.684
Annoncer, gulvreklame mv 23.688
Hvervetøj -

Reklameartikler 26.916
Silkeborg-Voel KFUM, sponsorat mv. 36.850
Diverse arrangementer mv. 2.238

252.427
Anvendt hensættelse (50.000)
BSV cykelsponsor event og støttebeløb (28.288)
Kampen om din stemme/Open Air Spinning
Bidrag fra BiRM

Note 3

Don o rpleje:
Gaver, nåle mv
Forplejning
Fotograf

Note 4

Administration mv.:
Landsmøde
Bestyrelsesmøder
Adm., porto, gebyr mv.
Kørsel

Note 5

Gaver til personale
øvrige gaver

Note 2

28.836 32.535
2.247 1.735

31.083 34.270

244.382

(62.291)
(73.250)

(66.500) (8.500)

107.639 100.341

41.328 44.492
28.920 17.189

633 904
70.881 62.585

3.025 -

3.307 2.739
61 84

703 308
7.096 3.131

1.345 3.632
500 1.043

1.845 4.675


