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Årsberetning 2013.

Året 2013 var et meget flot et af slagsen for Bloddonorerne i Silkeborg.

Udbyttet blev 477 nye donorer. Rekord i nyere tid.

Vi bestemte os for at koble os på en mediepakke i samarbejde med Midtjyllands Avis, der
altid er parat til at omtale vores mission.
Pakken indeholdt radiospots, link på mja.dk samt annoncer i papirudgaven af avisen.
Kampangen varede hele kalenderåret 2013.

Denne kampange godt understøttet af andre lokale, regionale samt nationale tiltag, har
været hjørnesten i, at opnå det høje antal nye donorer i korpset.

Landskontoret har haft kampanger i busser overalt i Danmark.
Regionen har været på banen med en kampange i TV2 i både Midt-Vest og Østjylland.

Vi er sociale partner i håndboidklubberne Bjerringbro-Silkeborg samt Silkeborg-Voel KFUM.
I BSV havde vi en aften med foredrag af den tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen.
Publikum var sponsorer fra klubben. En aften, hvor vi fik os brandet rigtigt fint og adskillige
tilmeldte sig via de 1-pads vi gik rundt med i Jysk Arena.

Silkeborg Voel KFUM afleverede sidste år en liste med 100 navne på potentielle nye
donorer. En liste personalet i Blodbanken snart er ved at være i bund med.
Klubbens 1. hoids damer er på vej op i Håndboldligaen og ofte i medierne med den flotte
Bloddråbe på trøjerne - God eksponering.

Vi har været på besøg på uddannelsessteder i Silkeborg - gymnasiet, SOSU skolen samt
Campus Silkeborg (tidl. Seminariet og Sygeplejeskolen).

Vi har aftalt besøg samme steder med jævne mellemrum i 2014.

Vi har en aftale med Aqua omkring profilering af vores sag. Så vi er profileret på monitorer
på stedet og desuden er vi på bagsiden af diverse årskort mv.
Endnu en god samarbejdspartner.

Endelig var vi også med omkring Almindsø Stafetten, hvor vi fik en del potentielle donorer.

I 2014 fortsætter vi med at få løftet antallet af bloddonorer i vores korps.

Vores årlige reception for jubilerende og afgående bloddonorer blev for 5. år afholdt på
Aqua. Et meget populært arrangement, hvor vi får megen positiv respons fra donorerne.

Til slut en stor TAK for et flot samarbejde med personalet i Blodbanken efter et meget
travlt 2013.
Et personale som vi ofte kan overbringe hilsner/roser til fra bloddonorerne, for deres gode
arbejde og venlighed.

Silkebor en 2 ~t 2014.

flkob~
Leo Christensen Niels Esmann ette Lyngholm
Formand Kasserer
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Ulla Bay Andersen Hanne Rasmussen Grethe Lauridsen

Majken Holst Jensen
Blodbanken



Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret regnskabsopstillingen for Silkeborg Bloddonorkorps for regnskabsåret l.januar 31. december
2013. Regnskabsopstillingen omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet, der udviser et underskud i
2013 på 50.599 1cr., er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægter og god regnskabsskik.

Ledelsens ansvarfor årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en regnskabsopstilling, der overholder lovgivningens og vedtæg
ternes hav til regnskabsaflæggelse, samt giver et retvisende billede al’ indtægter og udgifter samt resultat. Delle an
svar omfatter udformning, implementering og opretholdelse al’ interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabsopstillingen på grundlag af vores revision. Vi har udført re
visionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere hav ifølge dansk revisorlov
givning. Dette kræver, at vi overholder etiske hav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad al’ sik
kerhed for, om regnskabsopstillingen er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i regn
skabsopstillingen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for
væsentlig fejlinformation i regnskabsopstillingen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin
gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse al’ en regnskabsopstilling, der giver
et retvisende billede. Formålet 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 ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation al’ 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 regnskabsopstillingen giver et retvisende billede af Silkeborg Bloddonorkorps’ aktiver, pas
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Silkeborg Bloddonorkorps’ aktiviteter for peri
oden 1.januar—31. december2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Aarhus, den 28. maj 2014
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

~UL
Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor

005850 13004 I 4629841_1.DOCX

ICPMG Statsautoriseret flevisionspartnerselskab.
Med em at KPMG Internationa Cooperative rKPMG lnternational~, et schweizisk
kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uathæng ge medlemmer at.



RESULTATOPGØRELSE FOR 2013.

Indtægter:

Gebyr for tapning, 4.380 (4.248)
Renter

Udgifter:

Gebyr BID
Markedsføring
Donorpleje
Administration
Gaver mv.

ÅRETS RESULTAT

1
2
3
4
5

36.489
159.030
67.913

5.237
4.896

273.565

(50.599)

31.083
107.639

70.881
7.096
1.845

218.544

(4.336)

Der anvendes således:

Overført til egenkapitalen (50.599) (4.336)

(50.599) (4.336)

Note
2013 2012

222.700
266

222.966

213.325
883

214.208



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013.

Aktivere:

Tilgodehavender
Bankindestående
Bankindestaende

AKTIVER I ALT

Passiver:

Egenkapital
Primo
Årets resultat

Egenkapital i alt

Henlæggelser:
Henlagt 2010, til

Gæld:
Skyldige omkostninger

Gæld i alt

16.772
19.001
90.215

35.400
29.512

102.565

Note
2013 2012

jubilæum i 2012

125.988 167.477

165.290 169.626
(50.599) (4.336)

114.691 165.290

11.297 2.187

11.297 2.187

125.988 167.477PASSIVER I ALT



2013 2012
Note 1

Tappegybyr BID
Tappegybyr BIRM

28.836
2.247

Markedsføring:
MJA mediepakke
Aqua
Annoncer
Hvervetøj
Reklameartikler
Silkeborg-Voel KFUM, sponsorat mv.
BSV
Handel Silkeborg
Diverse arrangementer mv.

Anvendt hensættelse
BSV cykelsponsor event og støttebeløb
Bidrag fra BIRM

Note 3

Donorpleje:
Gaver, nåle mv
Forplejning
Fotograf

55.250
15.288
2.750
9.168

33.795
31.250

5.279
6.250

159.030 252.427
- (50.000)
- (28.288)
- (66.500)

159.030 107.639

43.187 41.328
24.046 28.920

680 633
67.913 70.881

Note 2

33.883
2.606

36.489 31.083



Note 4

Administration mv.:
La ndsmøde
Bestyrelsesmøder mv.
Adm., porto, gebyr mv.
Kørsel

Note 5

Gaver til personale
øvrige gaver

4.946
3.025
3.307

61
291 703

5.237 7.096

2.563 1.345
2.333 500

4.896 1.845


