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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
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.
Aarhus N, den 23. marts 2022

Mads Nybo

Ann-Britt Hillig

Cindy Søndersø Knudsen

Stine Linding Andersen

Eva Rabing Brix Petersen

Pernille Just Vinholt

Formand

Næstformand
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Bestyrelse

Kassserer

Fie Juhl Vojdeman
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Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 giver et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabet 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse
med årsregnkabsloven.
Grundlag for konklusion
gere 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 virksomheden, 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 erklæring

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 revisorerklæring 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte
driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Tørring, den 23. marts 2022

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Lene Minor Brødsgaard
statsautoriseret revisor

mne32857
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Revisionspåtegning interne revisorer

Årsregnskabet for 2021 for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi er revideret af os.
Vi har kontrolleret årsregnskabet og finder, at bestyrelsen på god vis og i overensstemmelse med
intentionerne i foreningens love har disponeret foreningens midler.
København, den 23. marts 2022

Maj-Britt Fruekilde
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
P. Juul-Jensens Blvd 99
8200 Aarhus N

Bestyrelse

Hjemmeside:

www.dskb.dk

CVR-nr.:

19 58 21 16

Hjemsted:

Esbjerg

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Mads Nybo, Formand
Ann-Britt Hillig, Næstformand
This document has esignatur Agreement-ID: d28851ZUUyJ247303754

Cindy Søndersø Knudsen, Kassserer
Stine Linding Andersen
Eva Rabing Brix Petersen
Pernille Just Vinholt
Fie Juhl Vojdeman
Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bredgade 29
7160 Tørring
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en
intern årsrapport. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Den interne årsrapport er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske
kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Kontingentindtægter, kongresindtægter og annonceindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de

Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til trykning og distribution af DSKB-nyt og hjemmeside,
møde- og udvalgsomkostninger samt omkostninger til administration.
Indtægter og omkostninger vedrørende kursusafdelingen
Indtægter vedrørende kurser indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører afholdte kurser
i regnskabsåret. Omkostninger vedrørende kursusaktiviteten indeholder omkostninger til ophold og
undervisningshonorarer.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og udbytte. Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Regnskabsposter, der vedrører foreningens momspligtige aktiviteter, er reduceret med afløftet moms.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder,
og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for
værdiændringer.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter henlæggelse til uddeling vedrørende foredragskonkurrence.
Gældsforpligtelser

This document has esignatur Agreement-ID: d28851ZUUyJ247303754
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Note

2021

2020

282.702

294.203

Indtægter i alt

282.702

294.203

3

Fremstillingsomkostninger, DSKB-Nyt/hjemmeside

-149.387

-177.096

4

Møde- og udvalgsomkostninger

-261.791

-149.951

5

Administrationsomkostninger

-105.889

-135.537

Kapacitetsomkostninger i alt

-517.067

-462.584

-234.365

-168.381

444.200

291.211

-457.679

-328.255

-13.479

-37.044

-247.844

-205.425

9.116

9.783

-2.615

0

6.501

9.783

-241.343

-195.642

-241.343

-195.642

-241.343

-195.642

2

Indtægter

Driftsresultat
6

Kursusindtægter

7

Kursusudgifter
Overskud i kursusafdelingen
Resultat før finansielle poster

8

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Finansiering netto
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Disponeret fra overført resultat
Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2021

2020

45.500

125.450

5.596

0

51.096

125.450

Andre værdipapirer

1.211.719

1.250.139

Værdipapirer i alt

1.211.719

1.250.139

40.547

262.053

Omsætningsaktiver i alt

1.303.362

1.637.642

Aktiver i alt

1.303.362

1.637.642

10 Overført resultat

1.264.476

1.544.239

Egenkapital i alt

1.264.476

1.544.239

7.259

7.259

7.259

7.259

31.627

86.144

31.627

86.144

31.627

86.144

1.303.362

1.637.642

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
9

Likvide beholdninger

Passiver
Egenkapital

Hensatte forpligtelser
11 Henlæggelse til uddeling vedrørende foredragskonkurrence
Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser
12 Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt
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Noter
1.

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskrift inden for den kliniske
biokemi, herunder at afholde videnskabelige møder og at planlægge specialuddannelser i klinisk
biokemi.

2020

Kontingenter

144.002

139.203

Annonceindtægter

127.500

120.000

11.200

35.000

282.702

294.203

113.873

116.168

30.127

22.228

5.387

38.700

149.387

177.096

24.979

29.143

Ordinære møder

134.322

40.582

Bestyrelsesmøder

19.257

6.687

305

33.517

82.928

30.022

0

10.000

261.791

149.951

Indtægter

Sponsorindtægter, møder

3.

Fremstillingsomkostninger, DSKB-Nyt/hjemmeside
Trykkeudgifter
Forsendelse
Vedligeholdelse af hjemmeside

4.

Møde- og udvalgsomkostninger
Redaktionsudvalgsudgifter

Internationale og nordiske møder
Udvalgsmøder
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg
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Noter
2020

7.500

48

Economic abonnement og rekrutteringsfolder

13.173

11.368

Revisorhonorar

32.013

43.395

Sekretær

31.354

45.606

0

17.650

21.849

14.032

0

3.438

105.889

135.537

Hæmostasekursus

0

148.211

Validering af analysemetoder

0

143.000

UU Kursus 4/5 - 6/5 2021

149.500

0

UU Kursus 24/8 - 26/8 2021

151.700

0

UU Kursus 13/10 - 15/10 2021

143.000

0

444.200

291.211

Introkursus

0

23.711

Hæmostasekursus

0

161.514

Administrationsomkostninger
Edb-omkostninger

Kontingent NFKK
Kontingenter internationale sammenslutninger
Omkostninger vedr. ophavsret

6.

7.

Kursusindtægter

Kursusudgifter

Validering af analysemetoder

8.

0

143.030

UU kursus 4/5 - 6/5 2021

160.656

0

UU kursus 24/8 - 26/8 2021

153.156

0

UU kursus 13/10 -15/10 2021

143.867

0

457.679

328.255

9.116

9.783

9.116

9.783

128.763

114.741

1.082.956

1.135.398

1.211.719

1.250.139

Andre finansielle indtægter
Udbytte porteføljeaktier

9.

Andre værdipapirer
Aktier, Danske Bank
Investeringsbeviser, Danske Invest Fonde
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Noter
31/12 2020

1.544.239

1.736.796

-241.343

-195.642

-38.420

3.085

1.264.476

1.544.239

7.259

7.259

7.259

7.259

Overført resultat
Overført resultat primo
Årets overførte overskud eller underskud
Værdiregulering af værdipapirer

11.

Henlæggelse til uddeling vedrørende foredragskonkurrence
Hensættelser primo

12.

Anden gæld
Moms
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Feriepenge
Andre skyldige poster
Skattekonto
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2.398

184

367

29.999

29.999

245

0

31.627

86.144
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