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FORMÅL
Organdonation - ja tak!
arbejder for at forbedre
organdonation i Danmark
og vilkårene for de
tusindvis af danske børn,
unge og voksne, som er
ramt af organsvigt. 
Målet er redde liv og give
disse danskere en bedre
tilværelse, og få dem og
deres familier hurtigere
tilbage til livet - som ofte
er sat på pause i flere år.

RENÈ THORUP STOD PÅ VENTELISTEN 
TIL ET NYT HJERTE I 3 ÅR. Her ses han 
sammen med sin datter Vera efter hjertetrans-
plantationen, som gik godt og gav Renè livet 
igen. 
 
Renè er medlem af Organdonation - ja tak! og 
efter transplantationen skrev han følgende på 
Facebook: “Vi har brug for en lovændring, så vi 
kan få flere donorer. Der er et flertal i befolkningen 
for en lovændring, men desværre ikke nok modige 
politikere til at ændre loven”. 
 
Tak for at du støtter og med dit medlemskab 
Renè - sammen forbedrer vi organdonation i 
Danmark.
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2018 

Tak for et godt år, hvor vi fik sat historisk 
fokus på organdonation i Danmark
TAK FOR ET FORRYGENDE ÅR
2018 blev et travlt år for Organdonation - ja tak! Vi fik sat historisk og massivt  
forkus på organdonation i Danmark. Bl.a. med vores borgerforslag om  
automatisk organdonation, som fik over 60.000 underskrifter og  
dermed også endte med at kom på den politiske dagsorden. 

I 2018 bød vi også velkommen til 2 nye ambassadører og så mødtes vi,  
for første gang med begge vores Protektorer, til en forrygende koncert, i  
København, hvor vi sammen oplyste danskerne om organdonation.  
 
Det og meget mere kan du læse om 
her i vores Årsberetning for 2018.  
 
God læselyst!
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AKTVITETER & EVENTS 

Igen i år lykkedes vi med at nå ud til hele Danmark med 
vores kampagne og oplyse danskerne om organdonation

PÅ GADEN MED BORGERFORSLAGET
Vores største event i 2018 afholdt vi lørdag 16. 
juni, hvor vi gik på gaden og satte fokus på vores 
borgerslag om automatisk organdonation i 10 
byer fordelt over hele landet. Her tog vi en snak 
med danskerne om automatisk organdonation 
og om vigtighed af at tage stilling til organdona-
tion. Det var dejligt at mærke, at danskerne er 
så positive, når det handler om organdonation 
og at så mange bakker os op i, at vi også bør ind-
føre automatisk organdonation i Danmark. En 
stor tak skal lyde til alle vi mødte på gaden den 
dag og ikke mindst til vores frivillige, som gjorde 
det muligt igen i år at afholde en stor landsdæk-
kende event. 

FANTASTISK KONCERT MED FOKUS  
PÅ ORGANDONATION 
Med hjælp fra vores frivillige satte vi også fokus 
på organdonation sammen med vores protek-
torer Walter og Marie Trout, da Walter Trout 
gav koncert i Den Grå Hal i København. Inden 
koncerten tog Marie og vores frivillige en snak 
med publikum om organdonation og fortalte 
om vores borgerforslag om automatisk organ-
donation - og fra scenen gjorde Walter opmærk-
som på, hvor vigtigt det er, at vi tager stilling til 
organdonation. Han ved det om nogen, da han 
selv har fået en ny lever. 1.000 tak for en sublim 
indsats og koncert til vores frivillige i hele landet 
og til vores 2 protektorer Walter og Marie Trout.

https://www.youtube.com/watch?v=eCmFSl7eEFI&t=0s&index=9&list=PLTjacr0LbkTjT7xOiUDHIaI_FEfptRT8w
https://www.facebook.com/organdonationjatak/videos/227493608171934/
https://www.facebook.com/organdonationjatak/videos/227493608171934/


SOCIALE MEDIER 
I 2018 nåede vi ud til 8.484.690 
danskere alene på Facebook

MASSIVT FOKUS PÅ ORGANDONATION 
I 2018 satte vi massivt og historisk fokus på  
organdonation i Danmark. Vi brugte i høj grad de 
sociale medier til at promovere vores borgerfor- 
slag om automatisk organdonation.  
Derudover bragte vi også nyheder og fakta om 
organdonation samt personlige historier. 
 
FACEBOOK FUNDRAISER 
Som noget nyt blev det i 2018 muligt at modtage 

donationer fra brugerne på Facebook via  
Facebook Fundraiser, hvilket fik betydning ift. at 
vi bl.a. kunne øge vores kampagneaktiviteter i 
2018. Vi takker alle for støtten og donationerne.  

TAL FOR 2018
Facebook 378 opslag 33.956 følgere 
Insragram 123 opslag 3.544 følgere
Twitter 108 opslag 69 følgere
YouTube 43 videoer 9 abonnenter
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BORGERFORSLAG
Med over 60.000 underskrifter kom borgerforslaget på
den politiske dagsorden og arbejdet forsætter i 2019

VI ER STOLTE
Da vi fremsatte borgerforslaget: “Automatisk  
organdonor fra man fylder 18 år“, var vi klar over, 
at det ikke blev let at få 50.000 underskrifter på 
kun 180 dage. Men heldigvis vidste det sig, at 
danskerne bakkede massivt op om forslaget.  
Gennem 9 måneder satte vi intenst fokus på 
borgerforslaget. Og med hjælp fra frivillige, alm. 
og kende danskere, lykkedes det at omdele  
flyers, hænge plakater op og dele borgerforslaget 
på de sociale medier i sådan en grad, at det har 
opnået over 60.000 underskrifter og dermed 
også endte med at komme på den politiske  
dagsorden, hvilket vi er særdeles stolte over.

60.000 UNDERSKRIFTER GIVER 7 
MINUTTERS TALETID
Desværre blev borgerforslag behandlet meget 
useriøst i Sundheds- og Ældreudvalget. Og 
under 1. behandlingen i Folketingssalen var det 
tydeligt, at de fleste politikere ikke havde sat sig 
ind i det handout, som Organdonation - ja tak! 
havde fremsendt til dem - og borgerforslaget 
blev derfor, som bekendt, nedstemt. Du kan 
læse mere om behandlingen af vores borger-
forslag i artiklen her på vores hjemmeside.  
 
DET POLITISKE ARBEJDE  
FORTSÆTTER I 2019 
Selv om alle politiske partier, med undtagelse 
af Radikale Venstre, nedstemte borgerforslaget, 
så er det politiske arbejde langt fra slut. Organ-
donation - ja tak! aftalt med Lotte Rod (RV), at vi 
holder en ny eksperthøring på Christiansborg, 
så vi sikrer, at vores folkevalgte politikere bliver 
sat ind i de nyeste studier og viden og automa-
tisk organdonation, som beviseligt redder liv. 
Vi glæder os til 2. runde på Christiansborg.  
Se fakta, meningsmålinger og de nye studier  
her på vores hjemmeside. 

https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/borgerforslag-60-000-underskrifter-giver-7-minutters-taletid
https://organdonation-ja-tak.dk/fakta/formodet-samtykke
https://organdonation-ja-tak.dk/fakta/formodet-samtykke
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                   ORGANDONATION - JA TAK! 

I MEDIERNE 
 Rekord stort fokus på organdonation i Danmark

9 MÅNEDERS INTENS FOKUS 
PÅ ORGANDONATION
2018 er det år hvor der er blevet sat mest fokus 
på organdonation i Danmark nogensinde. De 9 
måneders intens fokus på borgerforslaget om 
automatisk organdonation satte i den grad gang 
i debatten, hvilket også medførte, at patient-
foreningen Organdonation - ja tak! deltog i en 
lang række TV-indslag og shows samt radiopro-
grammer og artikler i flere af landets aviser og 
ugeblade. 

VI HAR TALT VORES PATIENITERS SAG
Vi er meget stolte over, at vi som nystiftet og 
forholdsvis lille patientforening er lykkedes  
med at sætte så stort og langvarigt et fokus på 
organdonation i Danmark. Vi har talt vores  
patienters sag og oplyst danskerne om at  
automatisk organdonation redder liv og er 
meget tilfredse med, at det i 2018 lykkedes at 
få organdonation på både danskernes og den 
politiske dagsorden, hvilket utvivlsomt har fået 
flere til at tage den vigtige snak med familien og 
flere til at tage stilling til organdonation.

ET STORT FLERTAL AF DANSKERNE ER 
FOR AUTOMATISK ORGANDONATION
Sidst men ikke mindst har det være interessant 
at følge borgernes tilkendegivelser på de for-
skellige medier, som har gennemført flere store 
afstemninger og repræsentative undersøgelser, 
som alle viste, at et stort flertal af danskerne 
mener, at vi også bør indføre automatisk  
organdonation i Danmark. Se flere klip og  
artikler under “Nyheder” på Organdonation - ja 
tak’s hjemmeside - og vælg “Presse”. 
 

https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/familie-vil-forbedre-organdonation-i-danmark
https://www.facebook.com/organdonationjatak/videos/2572923212725203
https://www.facebook.com/organdonationjatak/videos/364029277705021
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/tv2-go-aften-danmark-borgerforslag-opnaar-50000-underskrifter
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/borgerforslag-om-automatisk-organdonation-opnaar-50-000-underskrifter
https://www.dr.dk/nyheder/politik/borgerforslag-om-organdonation-far-50000-underskrifter-nu-skal-det-i-folketinget
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-08-12-borgerforslag-om-automatisk-organdonation-moeder-modstand-fra-flere-partier
https://www.tvsyd.dk/artikel/lille-adrian-venter-paa-en-ny-nyre
https://www.bt.dk/politik/partier-vil-droefte-organdonation-paa-ny-efter-borgerforslag
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/tak-til-alt-for-damerne-som-i-aar-bringer-artikler-om-organdonation
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/femina-saetter-fokus-paa-organdonation
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/p4-kbh-borgerforslag-om-automatisk-organdonation-skal-til-behandling-i-folketinget
https://www.youtube.com/watch?v=9HJvgajxzlI&feature=youtu.be
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/caroline-lerche-gav-en-nyre-til-sin-ven
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder/55-minutter-om-automatisk-organdonation
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HJEMMESIDEN 

Masser af fakta og nye studier om automatisk organdonation, 
flere nyheder og mere fokus på familier med organsvigt

NYHEDER
Organdonation - ja tak! har bragt masser af  
nyheder fra ind- og udland i 2018. På hjemme-
siden lancerede vi også en ny nyhedsplatform, 
hvor du let kan sorterer mellem, nyheder, events 
og presse - så du let kan finde det du leder efter. 
Se den nye nyhedsside på vores hjemmeside.  

FAKTA OM FORMODET SAMTYKKE 
Vi samlede nye studier og fakta om automatisk 
organdonation. Læse mere her...

MIN HISTORIE
Vi lancerede en ny “Min historie“ side, hvor 
familier med organsvigt kan blive hørt - og hvor 
vi sammen kan sætte fokus på organsvigt.

TAK TIL ALLE FRIVILLIGE 

En kæmpestor tak skal lyde til alle vores frivillige, som har  
hjulpet os i hele landet - tak for jeres initiativer og støtte

TAK FOR STØTTEN DANMARK 
Organdonation – ja tak! takker alle danskere,
som har støttet os på gader og stræder i år og
på de sociale medier. Vi møder stor opbakning
fra både private og virksomheder, som gerne vil
støtte vores arbejde på forskellig vis. Det er 
uvurderligt, og det skal I have mange tak for. 

TAK TIL ALLE FRIVILLIGE 
Organdonation - ja tak! drives 100% af frivillige,
som alle arbejder ulønnet. En stor tak skal lyde
til de over 100 frivilligere danskere, som har 

hjulpet Organdonation - ja tak! med alt fra vores 
landsdækkende event til de mange online  
aktiviteter og omdeling af plakater og flyers over 
hele landet. Ligeledes skal der lyde en stor tak  
til sekretariatets 3 medarbejder og de 5  
bestyrelsesmedlemmer, som alle er med til at
realisere vores mål og drive Organdonation - ja
tak! Uden jeres hjælp havde vi ikke fået sat så
ekstremt meget fokus på organdonation, som
det er lykkedes os at gøre i 2018. Tusind tak for
jeres flotte indsats!

https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder
https://organdonation-ja-tak.dk/nyheder
https://organdonation-ja-tak.dk/fakta/formodet-samtykke
https://organdonation-ja-tak.dk/min-historie
https://organdonation-ja-tak.dk/fakta/formodet-samtykke
https://organdonation-ja-tak.dk/min-historie
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TAK TIL VORES AMBASSADØRER
Stor tak til vores ambassadører, som hjælper os med at 
sætte fokus på og forbedre organdonation i Danmark!

TAK FOR STØTTEN I ÅR
En stor tak skal også lyde til Organdonation  
- ja tak’s ambassadører, som alle er med til at  
udbrede kendskabet til organdonation - og  
patientforeningens arbejde. I år har vores  
ambassadører spillet en stor rolle ift. til at  
sætte fokus på borgerforslaget om automatisk 
organdonation på de sociale medier.

VELKOMMEN TIL VORES TO NYE 
AMBASSADØRER 
I år fik Organdonation - ja tak! to nye ambas-
sadører, som begge har haft organsvigt tæt inde 
på livet, da et nærtstående familiemedlem  

pludseligt blev ramt alvorlig kronisk sygdom, 
som følge af organsvigt. I år bød vi hjerteligt  
velkommen til vores to nye ambassadører  
Mai-britt Vingsøe og Christinna Pedersen.  
Vi er glade for at have jer med på holdet og 
glæder os til 2019, hvor vi igen skal sætte fokus 
på organdonation sammen.

MØD VORES AMBASSADØRER 
PÅ HJEMMESIDEN 
På Organdonation - ja tak’s hjemmeside kan du 
møde alle vores fantastiske ambassadører. Her 
kan du læse deres personlige historier og mere 
om, hvorfor de hver især har valgt, at støtte  
patientforeningen Organdonation - ja tak!

MØD VORES  
AMBASSADØRER

Med stort engagement støtter de op om Organdonation - ja tak’s 
mål om, at forbedre organdonation i Danmark og vilkårene 

for de danskere som rammes af alvorlig kronisk 
sygdom som følge af organsvigt.

Christinna Pedersen 
Prof. badmintonspiller på det danske landshold 

& OL medaljevinder – Rio 2016

Charlotte Højlund 
Mor, forfatter, foredragsholder og 

klummeskribent…

Ibi Makienok
TV-vært & forfatter

Mai-Britt Vingsøe 
Radio-vært på GO’NOVA & indehaver 

af Klinik Vingsøe

Lisbeth Sagen 
Musiker & stifter at MusikBeRiget, som spiller 

musik for indlagte børn

Neel Rønholt 
Skuespillerinde

https://organdonation-ja-tak.dk/om-os/ambassadoerer
https://www.facebook.com/organdonationjatak/videos/364029277705021
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TAK TIL VORES  
PROTEKTORER
Thanks to our patrons 
Walter & Marie Trout!

TAK FOR SAMARBEJDET &  
JERES STORE INDSATS I ÅR
Vores to protektorer Walter og Marie Trout har 
igen i år været med til at sætte fokus på organ-
donation i Danmark. Vi takker for en fantastisk 
koncert i København i 2018, hvor vi sammen 
fik sat fokus på organdonation og vigtigheden 
af at tage stilling til organdonation samt vores 
borgerforslag om automatisk organdonation.

Let’s save lives!
- please give your support to...

OM WALTER & MARIE TROUT 
Walter Trout er en amerikansk bluesguitarist. 
I 2014 lå han for døden, men i sidste øjeblik 
redder en levertransplantation Walter’s liv.
Walter er gift med danske Marie Trout. I dag 
sætter de fokus på organdonation, når de 
drager på tourne i Europa & USA. Vi er stolte 
af at have jer som protektorer for  
Organdonation - ja tak! 
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SAMARBEJDSPARTNERE 
Tak for støtten til de mange virksomheder, som har støttet
os i år og som har bidraget til, at vi kunne sætte så meget
fokus på organdonation!

• Tak til KONICA MINOLTA, som har støttet Organdonation - ja tak’s sekretariat med en multifunk- 
 tionsprinter og kopimaskine - så vi bl.a. kunne printe flotte handouts til politikerne på Christiansborg,  
 ifm. vores foretræde for Sundheds- og Ældreudvalget - og som kom os til undsætning i København,  
 da vi var løbet tør for flyers.

• Tak til VESTER KOPI i København, som var så venlige at støtte os med tryk og opklæbning af 
 sandwich-skilte med borgerforslaget på.

• Tak til APOLLO REJSER, som har støttet Organdonation - ja tak! med rejsegavekort.

• Tak til BOLCHERIET i Løkken, som har støttet Organdonation - ja tak! med 30 kilo logobolcher.

• Tak til BRØNDERSLEV BOGTRYKKERI, som har leveret flotte tryksager og støtte os med en god  
 pris på vores kampagnematerialer ifm. vores borgerforslag.

• Tak til DYBDAHL ERHVERVSTØJ i Vrå, for samarbejdet med logotøj til vores webshop

• Tak til BADGELAND i Århus, som har givet en god pris på vores badges.

• Tak til REDMARK i Aalborg, som har udarbejdet Organdonation - ja tak’s årsrapport.

BESTYRELSEN & SEKRETARIATET 
Organdonation - ja tak! drives 100% af frivillige, som arbejder 
i deres fritid for at forbedre organdonation i Danmark

TAK TIL VORES BESTYRELSE
Organdonation - ja tak’s bestyrelse består af 5 

medlemmer, som alle har haft organdonation tæt 

inde på livet - enten personligt eller ifm. deres 

arbejdsliv. Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, 

som rådgiver sekretariatet og arbejder målrettet 

på at styrke patientforeningen, så den i fremtiden 

kommer til at gøre en endnu større forskel ift. at 

forbedre organdonation i Danmark og vilkårene 

for de familier som rammes af organsvigt. 

I år har bestyrelse også deltaget i udarbejdelsen af 

vores handout om automatisk organdonation, som 

foreningen udleverede til politikerne på Christians-

borg ifm. med vores foretræde for Sundheds- og 

Ældreudvalget. Fra bestyrelsen deltog bl.a. vores 

tidl. overlæge og tidl. transplantationskoordinator.  

Mød bestyrelsen her på vores hjemmeside.

 

TAK TIL SEKRETARIATET
Organdonation - ja tak’s sekretariat har eget  
internt marketing- og kommunikationsbureau. 
Det betyder, at vi selv står for alt lige fra bog-
føring til PR, branding og kommunikations- 
arbejde, ligesom vi også selv udarbejder alt fra 
foreningens strategi og kampagner til udvikling 
af vores hjemmeside og koordinering af events 
samt foreningsaktiviteter. 
Kort fortalt udarbejder sekretariatet alt selv for 
at holde omkostningerne nede, så flest mulige 
midler kan gå til at forbedre organdonation i 
Danmark og indfri vores formål og hjertesager. 
 
Der skal også lyde en stor tak til sekretariatet, 
der drives af utrættelige ildsjæle, som har ligget 
mere end vandret i 2018 for at få borgerforsla-
get til et opnå 50.000 underskrifter samt koordi-
nere og realiserer foreningens aktiviteter.

https://organdonation-ja-tak.dk/om-os/bestyrelse
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ØKONOMI
Hovedtal

MEDLEMMER
Organdonation - ja tak! har 298 medlemmer.
 
INDTÆGTER
Foreningens samlede indtægter for 2018 lyder
på 213.576 kr. som kommer fra følgende kilder:
Medlemskontingenter 71.500 kr. Donationer
138.226 kr. og Salg via webshop 3.850 kr.
 
AKTIVITETSOMKOSTNINGER
Den største omkostning har været internet- 
kampagner, som hovedsageligt er brugt til pro-
movering af vores borgerforslag: ”Automatisk 
organdonor fra man fylder 18 år”, hvor vi brugte 
75.023 kr.  
 
Den næststørste omkostning har været  
kampagne- og oplysningsarbejde, som bl.a. er 
brugt til promovering af vores borgerforslag, 

hvor vi brugte 35.483 kr. Derudover er der brugt 
penge på events, messer og øvrige arrange-
menter og konkurrencer, hvilket beløber sig til 
15.569 kr.
 
De resterende aktivitetsomkostninger er brugt 
til generalforsamling, bestyrelsesmøder, møder,
ambassadører, merchandise og vores webshop, 
hvilket beløber sig til 14.520 kr.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Foreningens administrationsomkostninger for
2018 lyder på 34.965 kr.

PERSONALE
Antallet af medarbejdere i sekretariatet er 3 og
I bestyrelsen sidder 5 bestyrelsesmedlemmer.
Alle arbejder frivilligt og ulønnet for at forbedre
organdonation i Danmark.

66% Aktiviteter

16% Administration

18% Overført til 2019

STØTTEMIDLER 
Organdonation – ja tak! har fået flest donationer fra private
i 2018. I det nye år kommer der fokus på fundraising

DONATIONER
Organdonation - ja tak! har modtaget flest 
støttemidler fra private donationer i 2018 - og 
størstedelen er indsamlet via Facebook Fund-
raiser. Desværre er Facebook Fundraiser blevet 
lukket ned i Danmark pr. 1. februar 2019, hvor 
en ændring af indsamlingsloven trådte i kræft.  
Vi ved, at der arbejdes på højtryk for at få  
Facebook Fundraiser op at køre igen i Danmark. 
Det forlyder at donationer via Facebook kun 
bliver muligt for foreninger og organisationer, 
som er godkendt af SKAT efter ligningslovens §8, 
hvilket Organdonation - ja tak! endnu ikke har 
opnået. Det er dog et mål, som vi allerede sidste 
år satte os for at opnå i 2019.
 
FUNDRAISING
I 2018 skulle vi have arbejdet med Fundraising, 
men efter vi fremsatte borgerforslaget: ”Auto-
matisk organdonor fra man fylder 18 år”, kom 

2018 hovedsageligt til at handle om borger-
forslaget. Tiden til fundraising har derfor været 
ekstrem begrænset, og støttemidler fra
fonde og virksomheder har derfor været lige 
nul. I 2019 skal der sættes meget mere fokus 
på fundraising. Vi har brug for langt flere støtte-
midler, hvis vi skal kunne realisere flere eller alle 
vores mål og hjertesager.

KONTINGENT
1/3 af Organdonation - ja tak’s midler kom i 2018 
fra medlemskontingenter. Med knap 300 med-
lemmer dækker det foreningens administrative 
udgifter, hvilket er væsentligt ift. at Organdona-
tion - ja tak! kan blive godkendt af SKAT, som en 
almenvelgørende forening efter ligningslovens 
§8, hvilket medfører, at såvel private som virk-
somheder kan fratrække bidrag og kontingent i 
den skattepligtige indkomst.

Denne fundraiser er oprettet af Anja. Hun mistede 
sin far Dan, som forgæves stod på ventelisten til 

nye lunger. Siden Dan blev syg, har familien 
støttet op om Organdonation - ja tak’s 

aktiviter.
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Balance 31. december

Aktiver

2018 2017
Note kr. t.kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.447 1
Tilgodehavender i alt 2.447 1

Likvide beholdninger 41.873 12

Omsætningsaktiver i alt 44.320 13

Aktiver i alt 44.320 13
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BALANCE
Fra årsrapporten 2018

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Balance 31. december

Passiver

2018 2017
Note kr. t.kr.

Egenkapital

5 Overført resultat 41.852 4
Egenkapital i alt 41.852 4

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.468 0
6 Anden gæld 0 9

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.468 9

Gældsforpligtelser i alt 2.468 9

Passiver i alt 44.320 13
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RESULTATOPGØRELSE
Fra årsrapporten 2018

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2018 2017
Note kr. t.kr.

1 Nettoomsætning 213.576 130
2 Aktivitetsomkostninger -140.595 -99
3 Administrationsomkostninger -34.965 -27

Driftsresultat 38.016 4

4 Øvrige finansielle omkostninger -100 0

Årets resultat 37.916 4

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 37.916 4

Disponeret i alt 37.916 4
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PERIODE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018



VI ARBEJDER FOR 
AT FORBEDRE 
ORGANDONATION 
I DANMARK & 
VILKÅRENE 
FOR DE DANSKE 
FAMILIER 
SOM RAMMES 
AF ORGANSVIGT!
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