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Ledelsespåtegning
Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Hjernesagen.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt kravene i kapitel 10 i ”Bekendtgørelse nr. 1290 af 15/06/2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og foreninger”. Indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelses § 9, stk. 1, nr. 4.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2021.
Penneo dokumentnøgle: J6PL4-Y4T0L-7T8JX-WXE0Z-30YN5-QBGV0

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Taastrup, den 17. marts 2022
Direktør

Birgitte Hysse Forchhammer

Hovedbestyrelse

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand

Jens Martin S. Hansen
næstformand

Britta Friis Kostending

Flemming Frederiksen

Torben Nielsen

Jonna Jørgensen

Rose Brusen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Hjernesagen – Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i
hjernen.
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt kravene i kapitel 10 i ”Bekendtgørelse nr. nr. 1290 af 15/06/2021 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger”.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i ”Bekendtgørelse nr. nr. 1290 af 15/06/2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger”. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Hjernesagen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og
IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven samt kravene i kapitel 10 i ”Bekendtgørelse nr. nr. 1290 af 15/06/2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger”.
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Vi har revideret årsregnskabet for Hjernesagen, Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen (”Hjernesagen”) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven
samt kravene i kapitel 10 i ”Bekendtgørelse nr. nr. 1290 af 15/06/2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger”.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven samt kravene i kapitel 10 i ”Bekendtgørelse nr. nr. 1290 af 15/06/2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger”. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt kravene i kapitel 10 i ”Bekendtgørelse nr. nr.
1290 af 15/06/2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger”. 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 Hjernesagens 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 Hjernesagen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
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, samt standarderne for offentlig revision, jf. ”Bekendtgørelse nr. nr. 1290 af 15/06/2021
om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger” 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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. ”Bekendtgørelse
nr. nr. 1290 af 15/06/2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger”
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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.
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Ledelsens ansvar for regnskabet



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 regnskabet 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 revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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 revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med foreningens 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er
omfattet af regnskabet.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Hellerup, den 17. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Nikolaj Erik Johnsen
statsautoriseret revisor
mne35806
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Poul Madsen
statsautoriseret revisor
mne10745
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Oplysninger om foreningen
Navn

Hjernesagen,
Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Domicil

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Formål

-

at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen

-

at sikre bedst mulig behandling til mennesker, der rammes af blodprop

Hovedbestyrelse

-

at sikre bedst mulig genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede

-

at sikre bedst mulig støtte til hjerneskadede og deres pårørende
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eller blødning i hjernen

Tue Byskov Bøtkjær (landsformand)
Jens Martin S. Hansen (næstformand)
Britta Friis Kostending
Flemming Frederiksen
Torben Nielsen
Jonna Jørgensen
Rose Brusen

Direktør

Birgitte Hysse Forchhammer

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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Ledelsesberetning
Om Hjernesagen

I Hjernesagen har vi en lang række tilbud målrettet vores strokeramte medlemmer og deres pårørende. Vi
har en rådgivning, hvor man kan få rådgivning om rettigheder og støttemuligheder. Vi tilbyder endvidere
legater, kursusforløb for apopleksiramte og pårørende, og vores 39 lokalforeninger har også i 2021 haft
færre sociale og oplysende aktiviteter. På grund af Covid-19-pandemien er flere aktiviteter desværre blevet
aflyst eller udskudt i beretningsåret.
Hjernesagen arbejder målrettet på at fremme hjernesundhed og forebygge stroke. Det gør vi bl.a. gennem
vores målrettede oplysningskampagne ”Hjernen er hovedsagen”, kampagner om vigtigheden af at kende
sit blodtryk og gennem information i vores blad og pjecer. Hjernesagen afholder også temadage og foredrag, og arbejder målrettet med oplysning via vores hjemmeside (hjernesagen.dk), på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram) og ved at indgå i samarbejder med andre aktører på sundhedsområdet.
Mange af Hjernesagens udadvendte aktiviteter har, også i dette beretnings-år, været påvirket af Covid-19pandemien. Alligevel har foreningen også i det forgangne år deltaget aktivt i den offentlige debat, blandt
andet via sociale medier og pressen. Vi har endvidere været i dialog med embedsapparatet og politikerne
for på den måde at sikre fokus på forebyggelse af blodpropper og blødning i hjernen, bedst mulig behandling og genoptræning til strokeramte samt bedst mulig støtte til ramte og pårørende. Hjernesagen har en
faglig stærk position inden for strokeområdet med støtte fra et ekspertpanel, der består af ledende fagfolk
inden for området.
I 2021 har Hjernesagens centrale aktiviteter naturligvis også været præget af Covid-19-pandemien. Såvel
den øgede risiko for at blive syg, som restriktioner og nedlukning af samfundets aktiviteter, har haft alvorlige konsekvenser for foreningens medlemmer og for foreningens mulighed for at opretholde aktiviteter
og opnå de forventede mål.
Hjernesagen har H.K.H. Kronprinsessen som protektor.
Hjernesagens organisation, økonomi og medlemmer
Repræsentantskab og hovedbestyrelse
Hjernesagens øverste myndighed er repræsentantskabet, der mødes en gang årligt. Repræsentantskabet
består af repræsentanter fra foreningens 39 lokalforeninger. Repræsentantskabet vælger Hjernesagens
hovedbestyrelse, som består af op til otte medlemmer. Hovedbestyrelsen har mulighed for at indstille op
til tre eksterne personer til hovedbestyrelsen. I beretningsåret måtte repræsentantskabsmødet på grund af
Covid-19-pandemien flyttes fra maj til august.
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Hjernesagen er en forening med to hovedopgaver. Vi er en landsforening for mennesker, der rammes af
blodprop eller blødning i hjernen, apopleksi/stroke og deres pårørende, og vi er en forening, der arbejder
for at gøre den sunde hjerne til en folkesag. Dette tydeliggør vi med vores slogan: Vi tager hånd om hjernen.

Ledelsesberetning
Hjernesagens hovedbestyrelse havde, ved beretningsårets afslutning, følgende medlemmer:
Tue Byskov Bøtkjær, landsformand (eksternt medlem)
Jens Martin Sletting Hansen, næstformand (eksternt medlem)
Torben Nielsen, hovedbestyrelsesmedlem (internt medlem)
Flemming Frederiksen, hovedbestyrelsesmedlem (internt medlem)
Britta Friis Kostending, hovedbestyrelsesmedlem (internt medlem)
Rose Brusen, hovedbestyrelsesmedlem (internt medlem)
Jonna Jørgensen, hovedbestyrelsesmedlem (internt medlem)

Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for Hjernesagens drift. I 2021 har hovedbestyrelsen afholdt
5 hovedbestyrelsesmøder, hvoraf et var ekstraordinært. De to af møderne har været afholdt online.
Tue Byskov Bøtkjær blev valgt som ny landsformand for Hjernesagen i 2020.
Traditionen tro udsendte repræsentantskabet en politisk udtalelse. I år vedtog repræsentantskabet, at
Hjernesagen skal udarbejde en national handleplan for stroke. Planen skal indeholde beskrivelser af mål
for bedre forebyggelse, behandling, rehabilitering og liv efter stroke.
Ekspertpanelet rådgiver foreningen i videnskabelige og kliniske spørgsmål inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
De lokale Hjernesagsforeninger
Hjernesagen havde i beretningsåret 39 lokale foreninger, som dækker hele landet. Alle medlemmer af
Hjernesagen er organisatorisk tilknyttet en lokalforening. Lokalforeningerne drives af frivillige kræfter,
der typisk har personlig erfaring med hjerneskade.
Flere bestyrelsesmedlemmer er aktive i kommunale handicapråd, ligesom flere aktivt har været involveret
i dialog og samarbejde med deres kommune om udviklingen på hjerneskadeområdet. Hjernesagen har i
alt 400-500 frivillige, der driver det lokale arbejde.
De lokale foreningers økonomi baserer sig bl.a. på støtte fra landsforeningen i form af en kontingentandel.
I beretningsåret udgjorde tilskuddet kr. 30 pr. medlem svarende til kr. 287.280 i alt.
2021 har været et udfordrende år for de lokale hjernesagsforeninger. Det har været en periode, hvor foreningernes aktiviteter har været delvist nedlukkede og man har ofte oplevet, at planlagte arrangementer
ikke har kunnet gennemføres.
Det er flere steder i landet også en udfordring at finde frivillige, der vil gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet.
Der er tale om en tendens, som er forstærket gennem de senere år. Foreningen har derfor taget en række
initiativer til at styrke det frivillige arbejde og overvejer ligeledes, om foreningen har behov for mere gennemgribende strukturændringer.
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Første suppleant: Lars Spliid
Anden suppleant: Jens Bilbjerg

Ledelsesberetning
Hjernesagens hovedbestyrelse er enige om, at foreningen står over for en meget stor opgave, når det gælder genåbning af foreningens lokale aktiviteter. Arbejdet med at styrke det lokalearbejde har fyldt meget i
det forløbne beretnings-år og vil også fremadrettet være et centralt fokusområde for foreningen.
Sekretariatet

Der er i beretningsåret fastansat en sekretær. Der er endvidere ansat en socialrådgiver på deltid til foreningens projekt Strokelinjen. Stillingerne er midlertidige og er finansieret af en bevilling fra TrygFonden.
I sidste del af beretningsåret er der ansat en projektmedarbejder, der har arbejdet fokuseret med at styrke
foreningens kommercielle aktiviteter. Herudover har Hjernesagen et samarbejde med advokater, der yder
gratis rådgivning til foreningens medlemmer inden for patientrettigheds- og testamente/arveområdet.
Økonomi
Hjernesagens økonomi hviler på kontingentindtægter, udlodningsmidler, arveindtægter, bidrag fra fonde,
gavebeløb, indsamlinger, erhvervssponsorater/samarbejde og indtægtsskabende virksomhed – bl.a. salg
af materialer og to årlige skrabelotterier.
Hovedbestyrelsen tog i 2019 en beslutning om, at det tilstræbes, at foreningens budgetterede underskud
ikke overstiger kr. 500.000 i 2022. Endvidere er der arbejdet videre med foreningens strategi for indtjening. Som følge af hovedbestyrelsens beslutning i 2019 er der også i beretningsåret afsat 10 % af foreningens arveindtægter til arbejdet med at styrke foreningens indtjening og økonomi. På repræsentantskabsmødet i 2021 blev det endvidere vedtaget, at foreningen fremadrettet vil budgettere med forventet arv
svarende til gennemsnit af den arv, vi har modtaget årligt igennem de seneste 10 år.
Foreningen indgik i 2019 en treårig sponsor- og samarbejdsaftale med supermarkedskæden Lidl. I beretningsåret har foreningen ud over det aftalte sponsorat modtaget gavekort, som anvendes som gevinster i
diverse konkurrencer og skrabelotteriet. Lidl har også doneret gavekort i anledning af fejringen af præmierne på dokumentarfilmen ”Tilbage på sporet”, produceret af Hjernesagen.
I 2020 åbnede Hjernesagen nye rådgivnings- og informationstilbud StrokeLinjen. Projektet blev muliggjort via en bevilling fra TrygFonden på kr. 5 millioner. Donationen udbetales i perioden fra 1. marts 2020
til 30. april 2022. Udover at bidrage betydeligt til at synliggøre foreningen, bidrager bevillingen også til
foreningens økonomi med et overhead på 5 % til dækning af driftsudgifter.
Covid-19-pandemien har på flere måder påvirket foreningens økonomi. Foreningen har, også i 2021, haft
et betydeligt tab i forbindelse med afholdelsen af de to årlige skrabelotterier, da salget i høj grad afhænger
af salg ved lokale arrangementer, som ikke har kunnet gennemføres i samme omfang som før pandemien.
Det lykkes ligeledes kun at afholde en ud af to planlagte temadage i 2021.
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Hjernesagen havde i beretningsåret et sekretariat bestående af 6,37 årsværk fordelt på 13 ansatte, der arbejder inden for følgende områder: Rådgivning, kommunikation, økonomi, medlemskontakt, fundraising,
indsamlinger og administration.

Ledelsesberetning
Hjernesagen modtog, som led i regeringens kompensationsstrategi, en bevilling fra puljen ”En hverdag
med stærke fællesskaber” på i alt kr. 548.000. Midlerne er kun delvist anvendt i beretningsåret, men forventes anvendt i det kommende beretnings-år.
Endvidere modtog foreningen penge til en række gavekort af en samlet værdi af kr. 490.722 fra Socialstyrelsens hjælpepakke til stimulation af oplevelsesindustrien.

Hjernesagen har, sammen med Center for Hjerneskade, modtaget kr. 277.880 fra Slots- og Kulturstyrelsen, som er anvendt til at etablere digitale afasicaféer til afasiramte.
Hjernesagen kom i 2021 ud med et overskud på kr. 366.943, og egenkapitalen udgør ved årsafslutningen
kr. 9.064.392.
Indtægtsskabende aktiviteter
Private indsamlinger
Der blev i 2021 gennemført en telemarketingkampagne blandt foreningens medlemmer, som resulterede i
supplerende gavebidrag på DKK 291.832, mens foreningen modtog i alt DKK 88.928 i andre gaver og bidrag fra medlemmerne.
Foreningen modtog i 2021 ikke noget beløb fra app-virksomheden DrugStars, da virksomheden gik konkurs i beretningsåret. Foreningen modtog kr. 1.777 fra OK-Benzin, som er indsamlet via firmaets donationsapp.
Offentlige indsamlinger
Det blev i 2021 igen muligt for offentligheden af arrangere mindre indsamlinger via Facebook til Hjernesagen. Denne mulighed har været lukket siden 2019. I 2021 modtog foreningen i alt kr. 47.879,43, og der
henvises til regnskab herfor i årsrapportens note 16.
Alle indsamlede midler – såvel private som offentligt indsamlede midler - er anvendt til foreningens almennyttige aktiviteter i henhold til formålet.
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Gavekortene skal uddeles af foreningen til målgruppen af mennesker med følger efter stroke og som derfor har haft vanskeligt ved at deltage i oplevelsesindustriens tilbud under pandemien. En del gavekort er
uddelt i beretningsåret. De resterende planlægges uddelt i 2022.

Ledelsesberetning
Øvrige indtægtsskabende aktiviteter

Hjernesagen har modtaget fondsbevillinger samt donationer fra medicinalfirmaer. Disse midler har bl.a.
gjort det muligt for foreningen at åbne StrokeLinjen i 2020 og etablere en ny hjemmeside. Bevillingerne
har endvidere muliggjort, at foreningen kunne gennemføre en række pårørendeaktiviteter samt videreføre
synlighedskampagnen ”Hjernen er hovedsagen”. Aftaler med firmaerne er offentliggjort på foreningens
hjemmeside.
Medlemmer
Medlemstallet udgjorde ved udgangen af 2021 9.460 medlemmer fordelt på 5.286 enkeltmedlemskaber,
3.988 husstandsmedlemskaber (dækkende over to stemmeberettigede medlemmer), 48 støttemedlemskaber og 138 institutionsmedlemskaber (typisk sygehusafdelinger, genoptræningssteder og lign.).
Der er tale om en mindre medlemsnedgang sammenlignet med året før.
Datasikkerhed
Hjernesagen har i forbindelse med databeskyttelsesforordningen fra 2018 gennemgået foreningens håndtering af persondata ved at udarbejde en datastrømsanalyse for derigennem at forbedre den interne håndtering af persondata. Ud over Hjernesagens offentlige persondatapolitik er der udarbejdet en skriftlig intern forretningsgang for håndtering af persondata i foreningen. Hjernesagen har desuden indgået databehandleraftaler med relevante samarbejdspartnere. Derudover foretager vi løbende opfølgning på foreningens håndtering af persondata, da det er et område, hvor der kontinuerligt vil ske ændringer i den daglige
håndtering samt i relation til nye og gamle samarbejdspartnere.
Hjernesagens lokalforeninger er også underlagt lovgivning om datasikkerhed. Der blev i 2019 udsendt
materiale til lokalforeningerne med retningslinjer for, hvordan man lokalt sikrer, at man lever op til lovgivningen. Der følges løbende op med information til lokalforeningerne, ved eventuelle ændringer i lovgivningen.
I beretningsåret er datasikkerheden endvidere gennemgået i forbindelse med etablering af foreningens
nye hjemmeside.
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Hjernesagen har i 2021 fortsat samarbejdet med pensionsselskaberne Pension Danmark, Velliv, AP Pension, Danica Pension, Industriens Pension, Topdanmark og PFA Pension. Samarbejdet indebærer, at pensionsselskaberne betaler for et års medlemskab af Hjernesagen til de medlemmer, der får udbetalt et engangsbeløb (kritisk sygdom) pga. blodprop eller blødning i hjernen. Det giver ramte og pårørende mulighed for at benytte Hjernesagens mange tilbud tidligt i deres forløb. Forsikringsselskabet Pension Danmark har meddelt, at deres del af aftalen afvikles i det kommende beretnings-år, men selskabet ønsker
fortsat at støtte foreningen med et beløb, svarende til værdien af de medlemskaber, selskabet tidligere har
betalt.

Ledelsesberetning
Medlemstilbud
Rådgivning
Hjernesagens rådgivningstilbud, nu kaldet StrokeLinjen, tilbyder, udover telefoniskrådgivning , en række
nye onlinebaserede tilbud om oplysning og information på foreningens hjemmeside. StrokeLinjen er finansieret af en treårig bevilling fra Trygfonden.

Der er i beretningsåret fortsat en stigning i antallet af henvendelser, som også kunne konstateres i det tidligere år.
I beretningsåret er der indgivet ansøgning til TrygFonden om en forlængelse af projektet frem til 2025.
Pårørendeindsatser
Hjernesagen har i beretningsåret, i samarbejde med flere kommuner, tilbudt pårørende at deltage i ”Lær
at tackle kurser”. Desværre er flere af kurserne blevet aflyst på grund af pandemien. Til gengæld har der,
med stor succes, været afholdt en række webinarer for pårørende.
Højskoleophold på Rude Strand Højskole
Der er, i oktober måned 2021, i samarbejde med Rude Strand Højskolen, gennemført et 5 dages kursus
specielt tilrettelagt for mennesker med stroke.
Aktivitetsophold på Musholm
Der er 13.-15. august 2021 gennemført et tre dages aktivitetsophold for medlemmer på Musholm. Arrangementet blev gennemført med støtte fra Heinrich & Laurine Jessens fonden.
Bladet Hjernesagen
Hjernesagen udgiver et medlemsblad fire gange årligt, der sendes ud til alle medlemmer. Bladet har i
2021 bl.a. sat fokus på følgende emner:






Livet som pårørende
Interview med Prins Joachim og Prinsesse Marie
Covid-19-pandemiens betydning for strokeramte
Retssikkerhed
Nyeste forskning inden for strokebehandling og rehabilitering
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Hjernesagens rådgivning, StrokeLinjen, tilbyder i dag social-, sundhedsfaglig, neuropsykologisk samt juridisk rådgivning i forsikrings- og erstatningssager.

Ledelsesberetning
Oplysning – deling af viden
Temadag for fagfolk
Hjernesagen gennemførte i september 2021 en temadag om seksualitet og hjerneskade. Der var stor tilslutning til temadagen, og den blev fulgt op af et tema i Hjernesagens magasin.
Hjernebogen

Hjemmeside
Hjernesagen har i beretningsåret arbejdet med at udvikle den nye hjemmeside, foreningen fik i 2020. I
beretningsåret har der særligt været fokus på at udvikle den del af siden, der giver de lokale Hjernesagsforeninger mulighed for at dele deres aktiviteter.
I beretningsåret har der også været kommunikeret løbende på hjemmesiden om emnet: Covid og stroke.
Endelig har der været arbejdet videre med at udvikle et selvstændigt videns- og rådgivningsunivers, som
understøtter arbejdet med den udvidede rådgivning, StrokeLinjen.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med den nyeste viden på området.
Facebook
Hjernesagen har en Facebookside, som bruges aktivt til at fortælle nyheder m.m. Antallet af følgere er støt
stigende. Hjernesagens åbne Facebook side havde ved udgangen af 2021 5.784 følgere, hvilket er en fremgang fra året før. Herudover har Hjernesagen også en række lukkede Facebookgrupper for ramte og pårørende.
Instagram og LinkedIn
Hjernesagen har også en profil på LinkedIn og Instagram. Antallet af følgere på Instagram er i beretningsåret steget fra 629 til 971.
Ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med Covid-19 pandemien
Hjernesagen har under pandemien haft en udvidet informationsindsats med fokus på Covid og stroke.
Med støtte fra Socialministeriets særlige Covid-relaterede puljemidler har foreningen gennemført en række ekstraordinære indsatser, bl.a. udsendt omsorgsbreve og SMS’er til alle foreningens medlemmer og tilbudt alle afasiramte online afasicafeer.
Der er endvidere blevet gennemført en medlemsundersøgelse, som havde fokus på at afdække de udfordringer medlemmerne oplevede under Covid-epidemien, samt samle information om medlemmernes ønsker til Hjernesagens fremadrettede aktiviteter.
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I 2018 udgav Hjernesagen Hjernebogen, som er en personlig bog målrettet den enkelte strokepatient. Bogen udleveres gratis på hospitaler og rehabiliteringscentre. Hjernebogen er fortsat populær, og også i beretningsåret er den distribueret til flere steder i landet.

Ledelsesberetning
Udadvendte aktiviteter
Hjerneugen – uge 11
Der var i beretningsåret ikke, som tidligere år, planlagt fællesaktiviteter i de seks foreninger, som står bag
Hjernen i fokusarrangementet. I stedet deltog Hjernesagen i en række online webinarer, som blev produceret sammen med Dansk Råd for Genoplivning og Red Hjernen.
Endvidere bragte Hjernesagen en række videospots og informationsmateriale om sanserne og hjernen,
bl.a. med udgangspunkt i det forhold, at mange, der blev ramt af Covid, midlertidigt tabte lugtesansen.

Traditionen tro gennemførte landsforeningen og en række lokalforeninger aktiviteter på foreningens årlige kampagnedag den 10. maj. Også i år var de fleste aktiviteter aflyst eller flyttet online. Hjernesagen lancerede en kampagne om vigtigheden af at bevæge sig for at nedsætte risikoen for stroke. Kampagnen opfordrede medlemmer og fagfolk til at tage billeder af sig selv med kampagne t-shirten ”#bevægdigforhjernensskyld” på. De tre bedste billeder blev belønnet med en præmie.
Afasikampagne
Hjernesagen afholdt i 2021 en Afasidag d. 21. oktober i samarbejde med Hjerneskadeforeningen og Afasigruppen. Dagen var en stor succes og blev afsluttet med politisk debat med Social- og indenrigsordfører
Camilla Fabricius.
Kulturnatten – oktober
Der blev afholdt et velbesøgt arrangement på Center for Hjerneskade, hvor foreningens ambassadør Lotte
Heise og direktør Birgitte Forchhammer holdt foredrag om hjernen og musik.
Foreningen var inviteret af Dansk Folkeparti til at deltage i stort åbenhus arrangement på Christiansborg.
Her deltog foreningens landsformand.
Hjernen er hovedsagen
Siden 2019 har Hjernesagen arbejdet med kampagnen Hjernen er hovedsagen. Kampagnens formål er at
skabe synlighed ved både at oplyse om den sunde hjerne, hvordan man passer på den samt oplyse om,
hvordan stroke kan forebygges. Kampagnens centrale omdrejningspunkt er seks hjerneråd, og der blev
produceret en række materialer, bl.a. roll-ups, pjecer og film, som skal anvendes de kommende år. Kampagnen er eksternt finansieret. I beretningsåret har en række af disse materialer været anvendt på hjemmesiden og sociale medier samt i forbindelse med filmvisning 29. oktober på World Stroke Day.
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Kampagnedag – 10. maj

Ledelsesberetning
World Stroke Day
Siden 2020 har foreningen markeret verdens stroke dag d.29. oktober. I beretningsåret blev dagen markeret med premiere på den dokumentarfilm, foreningen har produceret i samarbejde med TrygFonden.
Filmen blev vist ved en særforestilling i Empire biografen på Nørrebro i København. Efter filmen var der
debat med medlemmer af foreningens ekspertpanel. Medieret af journalist og strokeoverlever Anders
Langballe. Efterfølgende reception var sponsoreret af Lidl, foreningens hovedsponsor.
Samarbejdspartnere

Foreningen indgik i 2019 en samarbejdsaftale med Dansk Selskab for Apopleksi/Dansk Stroke Selskab.
Formålet er at styrke samarbejdet mellem de to organisationer om bedre forebyggelse, behandling og rehabilitering af apopleksi. Hjernesagen havde også i beretningsåret en ekstern post i DSFA’s bestyrelse.
Innovationspartnerskabet
Hjernesagen har tidligere været del af Saltpartnerskabet, der har til formål at reducere befolkningens saltforbrug for at forebygge forhøjet blodtryk, da det er en risikofaktor for blodprop i hjernen. Saltpartnerskabet blev i 2019 erstattet af et nyt innovationspartnerskab. Andre medlemmer af dette partnerskab er
centrale aktører fra industrien, detailhandlen, landbruget, Fødevarestyrelsen, Forbrugerrådet og en række
interesseorganisationer inden for området. Hjernesagen sidder sammen med Kræftens Bekæmpelse som
repræsentanter for patientforeningerne i partnerskabets bestyrelse.
Nordea
Hjernesagen har fortsat samarbejdet med Nordea, Lyngby. Det har i 2021 ikke været muligt at afholde fysiske kundearrangementer, men i stedet blev der afholdt 2 webinarer om arv og testamenter, hvor Hjernesagen fik mulighed for at fortælle om vores arbejde og om mulighederne for at donere til foreningens
arbejde via et testamente. Hjernesagen producerede i 2020, i samarbejde med Nordea, 5 videoer om
”Hjernen på hjemmearbejde”.
Det har også i 2021 været muligt at downloade videoerne og de har blandt andet været anvendt ved en
stor arbejdsmiljøkonference på Via-University i Århus.
Lidl
Hjernesagen indgik i starten af 2019 et samarbejde med supermarkedskæden Lidl. Den treårige aftale
med Lidl indeholder en årlig donation samt aftaler om fælles udbredelse af viden om hjernesundhed. Aftalen indeholder også mulighed for, at Hjernesagen kan få et beløb som andel af varesalg. I 2021 har Lidl
afholdt tre varesalg, hvor der er doneret et beløb pr. solgt vare til Hjernesagen. Endvidere har Lidl støttet
foreningen med gavekort og sponsoreret den reception, som blev afholdt i forbindelse med premieren på
dokumentarfilmen ”Tilbage på Sporet”.
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Dansk Selskab For Apopleksi/ Dansk Stroke Selskab

Ledelsesberetning
Arvesamarbejdet – Det Gode Testamente
Hjernesagen fortsatte i 2021 samarbejdet med 30 andre organisationer/foreninger om at oplyse befolkningen om muligheden for at oprette et testamente og indsætte velgørenhed som arvemodtager. Arvesamarbejdet er opstået på baggrund af, at kun en meget lille del af befolkningen har skrevet en god sag
ind i deres testamente. Arvesamarbejdet har en fælles hjemmeside (detgodetestamente.dk). Hjernesagen
har deltaget i to nationale arvekampagner på sociale medier i 2021 og har haft fokus på arv og testamentering på foreningens hjemmeside.

Foreningen har i en årrække været medlem af det nordiske forum, Nordisk Afasi Forum, men besluttede i
2019 at træde ud af dette samarbejde, da aktiviteten i de senere år har været begrænset. I stedet blev det
besluttet at indtræde i det europæiske samarbejde Stroke Alliance for Europe.
Interessepolitiske tiltag
Opfølgning på servicetjekket af hjerneskadeområdet
Hjernesagen har i beretningsåret udarbejdet en handleplan for stroke, som forventes at udkomme i 2022.
Henvendelse til politikerne
Hjernesagen har i beretningsåret blandt andet:




Skrevet til Sundhedsminister Magnus Heunicke og opfordret ham til at følge en række andre europæiske politikere og underskrive et fælles charter om vigtigheden af at udarbejde handleplaner for stroke
over alt i Europa.
Deltaget i en række arbejdsgrupper omkring arbejdet med evaluering af det specialiserede handicapområde og mulig udvikling af en egentlig specialeplan på området.

Debatindlæg og interviews
Hjernesagen har i beretningsåret bidraget med en række debatindlæg og interviews:







Debatindlæg på Altinget om kvalitet i rehabilitering
Kronik i Politiken sammen med Alzheimerforeningen og Parkinsonforeningen om forholdene på danske plejehjem 17. april 2021.
Debatindlæg i Berlingske Tidende om, hvordan borgerne presses ind i en klientrolle af kommunerne.
Debatindlæg i Jyllands Posten i juni måned om faren for kommunal afspecialisering sammen med
Danske Handicaporganisationer og Dansk Erhverv.
Omfattende presseeksponering, bl.a. i Aftenshowet i forbindelse med Hjernesagens eksklusive interview med Prins Joachim og Prinsesse Marie om prinsens stroke.
Omfattende eksponering i pressen, herunder en lang række lokale medier, i forbindelse med premieren på dokumentarfilmen ”Tilbage på sporet” på World Stroke Day den 29. oktober.

Hjernesagens henvendelser og debatindlæg kan læses på hjernesagen.dk.
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Stroke Alliance for Europe – SAFE

Ledelsesberetning
Høringssvar
Hjernesagen har i beretningsåret kommenteret en række lovforslag med særlig interesse for mennesker
med følger efter hjerneskade.
Strokelinjen – udvidet rådgivnings- og informationstilbud
I december 2019 modtog foreningen en bevilling på kr. 5 mio. fra TrygFonden, som skal anvendes til at
udvikle et nyt informations- og rådgivningstilbud, kaldet StrokeLinjen.

Foreningen arbejder videre med at udvikle StrokeLinjen de kommende år.

Fremtiden
Plan for tilpasning af struktur
Hjernesagen oplever i lighed med andre organisationer udfordringer med at rekruttere nye frivillige til det
lokale foreningsarbejde. Hjernesagen fortsatte derfor i 2021 en proces, der skal sikre, at foreningens
struktur understøtter foreningens fortsatte positive udvikling.
Reviderede vedtægter
Hjernesagen vedtog på repræsentantskabsmødet 2021 et sæt reviderede vedtægter. De nye reviderede
vedtægter skaber klarhed om sammensætningen af hovedbestyrelsen og sætter en beløbsgrænse for, hvor
stort et beløb, der automatisk overføres, når en nedlagt lokal hjernesagsforening lægges under en anden
lokalforening.
Tak
Hjernesagen takker de fonde, private virksomheder, privatpersoner og samarbejdspartnere, herunder en
lang række fagpersoner, der gennem 2021 har støttet vores arbejde og aktiviteter økonomisk eller via faglig bistand. Uden den støtte og bevågenhed kan Hjernesagen ikke udføre sit vigtige arbejde.
Landsforeningen sender en særlig tak til de mange frivillige i lokalforeningerne, der gør et meget stort arbejde for at hjælpe og støtte medlemmerne lokalt.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til medarbejderne i Hjernesagen for deres store flid og engagement.
Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2022.
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StrokeLinjen henvender sig både til ramte, til pårørende og til hele befolkningen med tilbud om sundhedsfaglig rådgivning og et webbaseret informationsunivers.

Regnskabspraksis
Årsrapporten for Hjernesagen for 2021 følger lov om fonde og visse foreninger samt bestemmelserne i
årsregnskabslovens regnskabsklasse A og er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Indtægter
Kontingentindtægter består af opkrævede medlemskontingenter for kalenderåret 2021. Tilskud og gaver
indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Indtægter ved projekter indregnes i takt med
afholdelse af de til projektet hørende omkostninger. Arvebeløb indtægtsføres ved indbetaling.
Øvrige indtægter følger faktureringsprincippet.
Penneo dokumentnøgle: J6PL4-Y4T0L-7T8JX-WXE0Z-30YN5-QBGV0

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsespriser med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningerne beregnes lineært af anskaffelsesprisen over følgende åremål:
Driftsmidler og inventar
IT-udstyr (hjemmeside)

5 år
10 år

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer er værdiansat til balancedagens kurs.
Hensættelser
Hensættelser omfatter formålsbestemte tilskud fra eksterne donatorer, som ikke er fuldt anvendt ved
årets udgang. I regnskabsposten indgår også omkostninger til internt finansierede projekter, som er besluttet af bestyrelsen i 2021, men som først afvikles i 2022.
Kreditorer og skyldige omkostninger
Kreditorer og skyldige omkostninger omfatter foreningens påtagne gældsforpligtelser, som ikke er betalte
ved årets udgang.
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Indtægter

Tilskud, gaver og arv
Formålsbestemte tilskud og gaver overført
fra tidligere år
Hensættelse til formålsbestemte aktiviteter
i kommende år

Note

2020

DKK

DKK

1

6.575.571

8.317.410

13

3.657.729

2.482.615

13

-4.795.625

-3.657.729

5.437.675

7.142.296

1.716.631
324.152

1.745.995
336.869

507.529

594.800

75.070

24.433

80.000
87.478

92.000
266.479

8.228.535

10.202.872

2.746.785
1.203.575
260.652
288.824
3.324.064
36.521

2.471.834
1.045.448
0
285.244
4.329.164
36.521

7.860.421

8.168.210

368.115

2.034.662

585.932
-587.104

490.168
-585.932

-1.172

-95.764

366.943

1.938.898

Tilskud og gaver samt brugerbetalinger
Kontingentindtægter
Indtægtsskabende aktiviteter
Intern projektstyring
Indtægtsdækket virksomhed
Erhvervspartnerskaber
Finansieringsindtægter, netto

2021

2

Indtægter
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Omkostninger
Omkostninger ved medlems- og befolkningsrelaterede aktiviteter
Oplysnings- og indtægtsskabende aktiviteter
Kursus- og undervisningsaktiviteter mv.
Støtte til lokalt arbejde
Fællesomkostninger
Afskrivninger

3
4
5
6
7
8

Omkostninger
Resultat før interne tilskud
Bestyrelsens disponering af interne tilskud:
Hensat 1. januar
Hensat 31. december

Årets resultat

13
13

Årets resultat overføres til næste år.
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Aktiver

IT-investeringer

Note

8

2021

2020

DKK

DKK

35.370

71.891

35.370

71.891

8.600.574
81.072

8.516.242
78.710

Finansielle anlægsaktiver

8.681.646

8.594.952

Anlægsaktiver

8.717.016

8.666.843

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

412.012
111.483

192.753
206.888

Tilgodehavender

523.494

399.641

6.062.741

5.160.646

6.586.236

5.560.287

15.303.251

14.227.130

Materielle anlægsaktiver
Værdipapirer
Deposita

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

9

10
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Balance 31. december
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Passiver

Reserver

Note

11

2021

2020

DKK

DKK

9.064.392

8.697.449

9.064.392

8.697.449

5.382.729

4.243.661

5.382.729

4.243.661

823.463
32.666

1.251.224
34.796

Kortfristede gældsforpligtelser

856.129

1.286.020

Gældsforpligtelser

856.129

1.286.020

15.303.251

14.227.130

Egenkapital
Henlæggelse til formålsbestemte aktiviteter
i kommende år

13

Klausulerede midler
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

12

Passiver
Kontraktlige forpligtelser
Tips- og lottomidler/udlodningsmidler
Indsamlingsregnskab
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Balance 31. december
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15
16
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Noter til årsrapporten

4.125.520

3.647.584

708.299
49.816
5.535
95.408
1.590.993

623.072
2.090.602
232.289
84.296
1.639.567

6.575.571

8.317.410

58.807
129.540
71.345
0
0
1.778
47.879
14.803

25.531
130.500
114.875
19.504
21.806
19.292
0
5.362

324.152

336.869

Indtægtsskabende aktiviteter
Pjecer mv.
Bladabonnement, særudgivelser og annoncer
Skrabespil
Videresalg af varer
Nøgleringe
Drugstars ApS
Facebook indsamling
Forsendelsesomkostninger/faktureret

3

DKK

Tilskud, gaver og arv
Formålsbestemte gaver, tilskud og brugerbetaling
(kurser, fonde mv.)
Ikke formålsbestemte gaver og tilskud
Arv
Arv 10% til fundraising
Portostøtte
Tips- og lottomidler/udlodningsmidler

2

2020

DKK
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1

2021

Omkostninger ved medlems- og befolkningsrelaterede aktiviteter
Støtte til medlemmer fra Zangger Fonden
Støtte til pårørende "Hjerneskade"
Strokelinjen
Kampagne 2018-2021
Afasiarrangementer (arv)
Afasiskolen
Afasikonference
Online fællesskab afasi
Tryg Fonden, Covid-19
Dokumentarfilm om Birger
Videoportal
Jochum legater
Davida "netværk unge"
DH Oplevelsespakker
En hverdag med stærke fællesskaber

156.001
-4.127
1.496.457
346.310
21.921
12.024
10.800
221.558
0
106.875
33.211
52.348
0
66.335
227.072

88.250
289.879
1.115.260
312.877
1.520
0
0
0
164.597
13.125
429.128
39.886
17.312
0
0

2.746.785

2.471.834
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Noter til årsrapporten

6

DKK

Oplysnings- og indtægtsskabende aktiviteter
Medlemsadministration
Bladet Hjernesagen
Forsendelsesomkostninger
Markedsføring
Skrabespil
Blodtryksaktiviteter (kalibrering)
Vareforbrug, videresolgte varer
Telemarketing
Hjerneuge aktiviteter
Håndbog/Hjernebog
Oplysningspjecer
Boost Facebook
Formandsmøde
Advokatbistand, vedtægter
Andet varekøb

5

2020

DKK

Kursus-, undervisnings- og konferenceaktiviteter mv.
Temadage om seksuelt samliv
Musholm, aktivitetsophold

154.928
762.405
7.503
1.007
35.169
0
0
175.972
238
460
5.700
186
0
37.500
22.508

156.683
751.905
5.409
3.082
55.282
2.125
9.351
0
6.245
1.498
0
0
49.635
0
4.232

1.203.575

1.045.448

40.452
220.200

0
0

260.652

0

287.280
1.544

282.090
3.154

288.824

285.244
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4

2021

Støtte til lokalt arbejde
Kontingentandele til Hjernesagsforeninger
Porto mv., Hjernesagsforeninger
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Noter til årsrapporten
2020

DKK

DKK

Fællesomkostninger
Lønninger og sociale bidrag
Repræsentantskab og ærespris
Hovedbestyrelse
Repræsentation
Formandskab, honorar, rejseudgifter og telefon
Husleje, el, varme og lokaleomkostninger
Drift af fællesfaciliteter
Porto, gebyr, kopier/papir
Kontorartikler
Drift journalsystem
Småanskaffelser
Servicekontrakter
Opdateringer Navision/Teamshare
Hjemmeside, supportaftale og hosting
Hjemmearbejdsplads
Revision og regnskabsmæssig bistand mv.
Advokat
Oprettelse af testamenter
Kontingenter (DH, DRFG, DSFA, ISOBRO, SAFE, arvesamarb.)
Forsikringer
Deltagelse i konferencer og Altinget
Litteratur (NIS)
Abonnement Infomedia
Indsamlingsnævet
Rekrutteringsomkostninger
Ekspertpanel
Diverse administrations-/personaleomkostninger
Diverse
Momskompensation

2.347.018
112.062

3.179.791
128.175

9.122
5.518
79.223
254.710
167.621
48.432
15.102
0
4.001
495
8.290
26.626
4.761
156.966
0
22.945
102.213
60.132
15.146
127
38.855
0
7.326
3.230
12.028
0
-177.884

14.051
6.661
89.502
231.903
203.814
63.163
7.150
12.896
4.960
1.731
7.241
80.953
1.535
155.822
0
23.973
103.500
53.253
19.625
59
42.233
10.200
0
3.789
11.425
80
-128.318

3.324.064

4.329.164
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7

2021
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Noter til årsrapporten
Materielle anlægsaktiver
21.921
Kostpris 1. januar
Tilgang
Afgang

364.058
0
0

Kostpris 31. december

364.058

Afskrivning 1. januar
Årets afskrivning
Afgang

292.167
36.521
0

Afskrivning 31. december

328.688

Regnskabsmæssig værdi 31. december

9

35.370

2021

2020

DKK

DKK

Værdipapirer
Nordea Invest Basis 2
Danske Invest Mix Akk.
Danske Invest Fonde
Danske Invest Hedge Fixed
Danske Invest Mix
Danske Invest Global

10

ITinvesteringer
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8

799.445
1.394.141
3.219.468
1.054.641
1.582.276
550.603

737.103
1.328.180
3.375.369
1.021.437
1.617.579
436.574

8.600.574

8.516.242

Likvide beholdninger
Af de likvide beholdninger er i alt TDKK 456 bundet til bestemte formål.

11

2021

2020

DKK

DKK

Reserver
Egenkapital 1. januar
Årets resultat overført
Egenkapital 31. december

8.697.449

6.758.551

366.943

1.938.898

9.064.392

8.697.449
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Noter til årsrapporten
DKK

Anden gæld
Skyldige omkostninger
Moms
Feriepengeforpligtelse
Feriepengeforpligtelse, indfrysning
Skyldige feriepenge
A-skat, AM-bidrag og ATP
Hjernesagsforeninger

13

2020

DKK

413.756
8.144
164.093
0
0
104.100
133.371

240.660
50.964
149.362
375.708
1.127
326.874
106.529

823.463

1.251.224

4.243.661
4.125.520
65.000
5.535
-5.466
-3.051.521

2.972.783
3.647.584
115.000
232.289
-194.147
-2.529.848

5.382.729

4.243.661

3.657.729
585.932

2.482.615
490.168

4.243.661

2.972.783

4.795.625
587.104

3.657.729
585.932

5.382.729

4.243.661
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2021

Henlæggelse til formålsbestemte aktiviteter
i kommende år
Saldo 1. januar
Eksterne tilskud
Interne tilskud
Arv 10% til fundraising
Tilbageførte interne tilskud
Afholdte udgifter
Saldo 31. december
Saldo 1. januar fordeles således:
Eksterne tilskud
Interne tilskud

Saldo 31. december fordeles således:
Eksterne tilskud
Interne tilskud

14

Kontraktlige forpligtelser
Foreningens kontraktlige forpligtelser til husleje, fællesomkostninger og IT udgør TDKK 671 i
uopsigelighedsperioden.
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Noter til årsrapporten
2021
DKK

Tips- og lottomidler/udlodningsmidler
Modtagne tips- og lottomidler/udlodningsmidler i 2021

1.590.993

Midlerne er anvendt efter Hjernesagens formål og i overensstemmelse med de beskrevne regler for
anvendelse af tilskuddet i brev af 9/4 2014.
"Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med organisationens formål og til arbejde på det
sociale område, i form af både generel interessevaretagelse og konkret støtte til for eksempel
rådgivning eller anden støttende indsats".

Lønninger
Tilskud til lokalforeninger
Husleje
Drift af fællesaktiviteter/IT-omkostninger
Forsikring, frivillige
Bladet Hjernesagen
Revision
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832.613
287.280
140.000
120.000
6.100
140.000
65.000
1.590.993

Det modtagne tilskud på DKK 1.590.993 er således ikke anvendt til kommerciel virksomhed.
Omkostningerne indgår som en integreret del af nærværende årsrapport for 2021 for Hjernesagen.
Årsrapporten som helhed er revideret af PwC, og der henvises til revisionspåtegningen i
årsrapportens side 2-4.
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Noter til årsrapporten
2021
DKK

Indsamlingsregnskab
,
Indsamlingsnævnets j.nr.: 20-72-00324
Indsamlers navn: Hjernesagen
Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til brug for 2021
Indsamlingsperiode: 01/01- 2021 - 31/12-2021

Indkomne gaver og bidrag ved offentlige indsamlinger
- Brugt til foreningens formål
Indsamlingsresultat

47.879
-47.879
0
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I 2021 er der offentligt indsamlet DKK 47.879. Midlerne er anvendt til dækning af foreningens
formål. Indsamlingen er foretaget via facebook og foreningens hjemmeside.
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