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LEDELSESPÅTEGNING
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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar · 31. december 2020 for KIU •
Patientforeningen Kræft I Underlivet.

Årsregnskabet er aflagt I overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse A, vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelsen, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud samt god
regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet
af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 31. maj 2021

Daglig ledelse

rdtd/41'¿~,/
Birthe Lemley t ..,,-3
Bestyrelse

Hanne Sjøgreen

Æni/t fâvv#w/4_;-
Birgitte Devantier

Brit Andersen
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Helle Nørup /
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Mette Rosendahl

Lotte Holck

Birgit Danielsen

Mette spangenberg
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til ledelsen i K/U - Patientforeningen Kræft I Underlivet
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Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for KIU - Patientforening Kræft I Underlivet for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter års
regnskabslovens klasse A, vedtægterne, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for
driftstilskud samt god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med
vedtægterne, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud samt god
regnskabsskik.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklærings
standard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af
årsregnskaber, der udarbejdes efterårsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på side 5 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives.
Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe foreningen til at overholde myndighedernes og
vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet
formål.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse 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 realistisk alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere
sikkerhed for vores konklusion.
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En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Kolding, den 31. maj 2021

BDO St;:ufttstonsaktteselskab

~m
~;~~¡oriseret revisor
MNE-nr. mne35808

- - --------- -------------
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Årsrapporten for KIU - Patientforeningen Kræft I Underlivet for 2020 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven klasse A, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud og god
regnskabsskik.

Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost
ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.



IBDO
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

Medlemskontingenter .
Gaver og små donationer ..
Tilskud fra Kræftens Bekæmpelse basispuljen .
Tilskud fra Kræftens Bekæmpelse ekstrapuljen .
Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet, driftspuljen ..
Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet, rådighedspuljen ..
Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet, aktivitetspuljen .
H. og L. Jessens Fond Løgumkloster ..
Paula og Axel Nissens fond .
Foundation Juchum .
Legat Astra Zeneca .
Overlæge A.S. Jensen .
Roche .
Paragraf 18 .
Deltagerbetaling .
Diverse .
Indtægter .

Projekt "Opdag" .
Netværksmøder .
Løgumkloster .
Landsmøde og generalforsamling .
KIU Bladet ..
Maler weekend. .
Bornholm .
HPV .
Stafet for livet .
Lægedage. .
Psykolog .
Symposium om underlivskræft. .
Kurser .
Annoncer, plakater, foldere mv .
Køb af trøjer og smykker .
Arbejdsweekend .
Hvalsafari .
Gynækologisk dag......................................................... 2
Bestyrelsesmøder. .
Tovholderweekend .
Andre møder .
Transportomkostninger .
Konferencer og møder i ind- og udlandet.. ..
Medlemsoverdragelse .
Gaver .
Administrationsomkostninger........................................... 3
Refusion af moms .
Refusion af moms, tidligere år .

ÅRETS RESULTAT .

6

2020 2019
kr. kr.

95. 784 89.850
33.960 24.125

350.000 350.000
41.000 50.000

207.060 220.131
o 41.500

45.000 100.000
o 50.000
o 40.000

70.000 o
55.000 o

o 15.000
35.000 o
12.950 22.000
13.650 54.257

o 8.559
959.404 1.065.422

-181.075 -111.955
-12.395 -51. 269

o -80.000
-179.496 -232.806
-178.408 -180.147

o -33.925
-1.441 -13. 930

o -1.150
o -8.215
o -6.231

-20.100 -33.964
-14.083 -26.754

o -4.579
-42.212 -1. 949
-3.000 -44.589

o -32.994
o -29.401

-60.513 -25.697
-14.887 -31.996
-21.874 -22. 959
-6. 952 -35.008
-3.600 o
-2.354 -29.938
-3.365 o
-9 .111 -1. 942

-98.644 -103.568
30.000 35.200

o -1.135

135.894 -45.479
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER (fortsat)

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Hensat til OPDAG, modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet
Aktivitetspuljen til brug i 2020 .
Hensat til psykolog, modtaget fra Sundheds- og
Ældreministeriet Rådighedspuljen til brug i 2020 ..
Tilbageførsel af sidste års hensættelser .
Overført resultat .

I ALT .
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2020 2019
kr. kr.

o 40.000

o 22. 922

o -178.402
135.894 70.001

135.894 -45.479
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Tilgodehavende kontingenter hos Kræftens Bekæmpelse .
Tilgodehavende momsrefusion .
Tilgodehavende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet .
Periodeafgrænsningsposter .
Tilgodehavender .

Indestående i Middelfart Sparekasse, driftskonto .
Indestående i Middelfart Sparekasse, sponsorkonto ..
Indestående i Middelfart Sparekasse, formandskonto ..
Indestående i Middelfart Sparekasse, medlemskonto ..
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Egenkapital 1. januar .
Overført af årets resultat. .

EGENKAPITAL .

Anden gæld. .
Periodeafgrænsningsposter, modtaget forudbetalinger .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .
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Note 2020 2019
kr. kr.

61.967 52.641
30.000 35.200

207.250 261.631
15.625 o

314.842 349.472

122.872 126.522
188.908 217.098

6.101 9.917
88.880 35.070

406.761 388.607

721.603 738.079

721.603 738.079

450.320 495.796
135.891 -45.477

586.211 450.319

19.242 101.510
4 116.150 186.250

135.392 287.760

135.392 287.760

721.603 738.079
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NOTER

OPDAG.nu
Anvendt på kampagne .
Tilskud fra K.B.s basispulje .
Hensat fra sidste år .
Modtaget fra Sundheds- og ældreministeriet, Aktivitetspuljen .
Modtaget fra Foundation Juchum .
Modtaget af Astra Zeneca .
Modtaget fra Roche .

Gynækologisk kræftdag
Go card (postkort), samt udsendelse .
Modtaget af kræftens bekæmpelse Ekstra puljen .

Administrationsomkostninger
Kontorhold. .
Telefon .
Revision .
Bogføringsmæssig assistance .
Abonnementer .
Bankgebyrer .
Edb-omkostninger .
Porto og gebyrer. .
Lager .

Periodeafgrænsningsposter, modtaget forudbetalinger
Modtaget sponsorat hensat til 2021 fra Heinrich & Laurine
Jessens fond. .
Modtaget sponsorat vedr. 2020 fra foundation Juch um .
Periodiseret til 2020 .
Forudbetalt Kræftens Bekæmpelse vedr. 2021 .

2020
kr.

-190. 926
o
o

30.926
70.000
55.000
35.000

o

-60.513
41.000

-19.513

-4.238
-8.050

-20.625
-3.000

-19.217
-3.627

-21.018
-9.878
-8.991

-98.644

60.000
o
o

56.150

116.150
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2019 Note
kr.

1
-111.955
40.000
20.000
50.000

o
o
o

-1.955

2
-25.697

o
-25.697

3
-9.019
-8.050

-16.875
-3.000

-15.481
-1.317

-27.292
-13.761
-8.773

-103.568

4

60.000
70.000
3.400

52.850

186.250


