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Ledelsesp åte gning
Sj ældne Diagnosers forret ningsudvalg har dags dat o behandlet og godkendt årsregnskabet for 2021 for
Sj ældne Diagnoser.

Årsregnskabet afl ægges i overensst emmelse med bekendt gørelse om ansøgningspuljen t il landsd ækkende
handicaporganisat ioner og -foreninger, BEK nr. 1290 af 15. juni 2021, om Socialst yrelsens forvalt ning af
t ilskud fra ansøgningspuljen, og Socialst yrelsens bekendt gørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om

økonomiske forhold for modt agere af drift st ilskud fra Social- og Indenrigsminist eriet , samt den
regnskabspraksis der er beskrevet p å side 6.
Vi anser den valgt e regnskabspraksis for hensigt sm æssig, således at årsregnskabet giver et ret visende
billede af foreningens akt iver og passiver, finansielle st illing og result at .

Forret ningsudvalget

Birt he Byskov Holm, formand

Liselot t e Wesley Andersen

Preben Sindt , Kasserer

Thorkild Pedersen

M ia M aria Hansen

Intern re vision
Jeg har gennemgået det af Sj ældne Diagnosers Forret ningsudvalgs aflagt e årsregnskab for 2021. På grund
af corona-pandemien er gennemgangen foregået elekt ronisk, idet konkret bilagskont rol er erst at t et med
direkt e indsigt i bogf øringen, herunder kont okort for af mig udvalgt e post er. Jeg har f ølgende
bem ærkninger:




Regnskabet er opst illet med let forst åelig syst emat ik.
Not erne giver sammen med de beskrevne regnskabsprincipper klar og grundig informat ion om
det aljer i regnskabet .



Den int erne revisors opgave er at vurdere om, de anvendt e midler er brugt i overensst emmelse
med repr æsent ant skabet s beslut ninger. M in gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning t il
forbehold, og det konst at eres, at regnskabet viser sammenh æng mellem de forvent ninger,
repr æsent ant skabet s medlemmer kan have ud fra akt ivit et splan og budget med de just eringer, der
er vedt aget p å forret ningsudvalget s m øder og pr æsent eret p å repr æsent ant skabsm øde eft er
budget t et s vedt agelse.

Samlet set vil jeg gerne udt rykke st or ros ift st yring af bevillinger t il forskellige projekt er og form ål. Den
sammensat t e økonomi med mange forskellige indt ægt skilder fordrer en st ram st yring, som synes at v ære
t il st ede.
Høje Taast rup, d. 9. februar 2022
Lene Holgersen Lind
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Høje Taast rup, d. 28. februar 2022

Til me dlemme rne af Sjældne diagnose r

Re visionsp åte gning p å årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sj ældne Diagnoser for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21, der omfat t er
result at opgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og not er. Årsregnskabet udarbejdes eft er
bekendt gørelse om ansøgningspuljen t il landsd ækkende handicaporganisat ioner og -foreninger, BEK nr.
1290 af 15. juni 2021, om socialst yrelsens forvalt ning af t ilskud fra ansøgningspuljen, Socialst yrelsens
bekendt gørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af
drift st ilskud fra Social- og Indenrigsminist eriet , og den regnskabspraksis der er beskrevet p å side 6.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af foreningens akt iver, passiver og
31.12.21 i overensst emmelse med bekendt gørelse om ansøgningspuljen t il landsd ækkende
handicaporganisat ioner og -foreninger, BEK nr. 1290 af 15. juni 2021, om Socialst yrelsens ansøgningspulje
t il handicaporganisat ioner og -foreninger p å det sociale omr åde, Socialst yrelsens bekendt gørelse nr. 2282
af 29. december 2020 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Social- og
Indenrigsminist eriet , og den regnskabspraksis der er beskrevet p å side 6.

Grundlag for konklusion
Vi har udf ørt vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, idet revisionen
udf øres p å grundlag af best emmelserne i bekendt gørelse om ansøgningspuljen t il landsd ækkende
handicaporganisat ioner og -foreninger, BEK nr. 1290 af 15. juni 2021, om Socialst yrelsens ansøgningspulje
t il handicaporganisat ioner og -foreninger p å det sociale omr åde, Socialst yrelsens bekendt gørelse nr. 2282
af 29. december 2020 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Social- og
Indenrigsminist eriet . Vores ansvar if ølge disse st andarder og krav er n ærmere beskrevet i
revisionsp åt egningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet ”. Vi er uafh ængige af
foreningen i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler for revisorer (IESBA’s et iske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske forpligt elser i
henhold t il disse regler og krav. Det er vores opfat t else, at det opn åede revisionsbevis er t ilst r ækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremh æve lse af forhold vedr ørende re visionen
Sj ældne Diagnoser har som sammenligningst al i result at opgørelsen og not erne medt aget budget t al. Disse
sammenligningst al har, som det fremgår af årsregnskabet , ikke v æret underlagt revision.
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finansielle st illing pr. 31.12.21 samt af result at et af foreningens akt ivit et er for regnskabsåret 01.01.21 -

Ledelsens ansvar for årsregnskabe t
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i
overensst emmelse med bekendt gørelse om ansøgningspuljen t il landsd ækkende handicaporganisat ioner
og -foreninger, BEK nr. 1290 af 15. juni 2021, om Socialst yrelsens ansøgningspulje t il
handicaporganisat ioner og -foreninger p å det sociale omr åde, Socialst yrelsens bekendt gørelse nr. 2282 af
29. december 2020 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Social- og
Indenrigsminist eriet , og den regnskabspraksis der er beskrevet p å side 6. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den int erne kont rol, som ledelsen anser for n ødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig
fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne t il at fort sæt t e
drift en, at oplyse om forhold vedr ørende fort sat drift , hvor det t e er relevant , samt at udarbejde

Re visors ansvar for revisione n af årsregnskabet
Vores m ål er at opn å h øj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig
fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erkl æring med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et h øjt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision,
der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, alt id vil afd ække væsent lig fejlinformat ion,
n år sådan findes. Fejlinformat ioner kan opst å som f ølge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som
væsent lige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse p å de

økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t r æffer p å grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision foret ager vi faglige
vurderinger og opret holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

 Ident ificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet , uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf ører revisionshandlinger som reakt ion p å disse risici samt
opn år revisionsbevis, der er t ilst r ækkeligt og egnet t il at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsent lig fejlinformat ion for årsaget af besvigelser er h øjere end ved væsent lig
fejlinformat ion for årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat t e sammensv ærgelser, dokument falsk,
bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern kont rol.
 Opn år vi forst åelse af den int erne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en
konklusion om effekt ivit et en af foreningens int erne kont rol.

 Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsm æssige sk øn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet p å grundlag af regnskabsprincippet om
fort sat drift er passende, samt om der p å grundlag af det opn åede revisionsbevis er v æsent lig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om foreningens evne t il at
fort sæt t e drift en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp åt egning
gøre opm ærksom p å oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
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årsregnskabet p å grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il
hensigt at likvidere foreningen, indst ille drift en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.

t ilst r ækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret p å det revisionsbevis, der er
opn ået frem t il dat oen for vores revisionsp åt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog
medf øre, at foreningen ikke l ængere kan fort sæt t e drift en.

 Tager vi st illing t il den samlede pr æsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder p å
en sådan m åde, at der gives et ret visende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsm æssige
placering af revisionen samt bet ydelige revisionsm æssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revisionen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
overensst emmelse med meddelt e bevillinger, love og andre forskrift er samt med indgåede aft aler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved
forvalt ningen af de midler og drift en af de virksomheder, der er omfat t et af årsregnskabet . Ledelsen har i
den forbindelse ansvar for at et ablere syst emer og processer, der underst øt t er sparsommelighed,
produkt ivit et og effekt ivit et .
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemf øre juridisk-krit isk revision og
forvalt ningsrevision af udvalgt e emner i overensst emmelse med st andarderne for offent lig revision. I vores
juridisk-krit iske revision eft erpr øver vi med h øj grad af sikkerhed for de udvalgt e emner, om de undersøgt e
disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsafl æggelsen, er i overensst emmelse med relevant e
best emmelser i bevillinger, love og andre forskrift er samt indgåede aft aler og sædvanlig praksis. I vores
forvalt ningsrevision vurderer vi med h øj grad af sikkerhed, om de undersøgt e syst emer, processer eller
disposit ioner underst øt t er skyldige økonomiske hensyn ved forvalt ningen af de midler og drift en af de
virksomheder, der er omfat t et af årsregnskabet .
Hvis vi p å grundlag af det udf ørt e arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsent lige krit iske
bem ærkninger, skal vi rapport ere herom i denne udt alelse.
Vi har ingen væsent lige krit iske bem ærkninger at rapport ere i den forbindelse.

Søborg, d. 28. februar 2022

Beierholm
St at saut oriseret Revisionspart nerselskab

Kim Larsen, St at saut . revisor
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Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsafl æggelsen, er i

Anve ndt re gnskabspraksis
Generelt
Årsregnskabet er aflagt i overensst emmelse med gældende almindelig regnskabspraksis, dog t ilpasset de
særlige forhold, foreningen arbejder under.

Resultatopg ørelse
Indt ægte r
Tilskud, medlemskont ingent er samt gaver og donat ioner indt ægt sf øres som udgangspunkt i det
regnskabsår, indt ægt en vedr ører. I result at opgørelsen er medt aget de forbrugt e projekt midler, med
mindre forbruget overst iger midler t il r ådighed. I så fald er medt aget midler t il r ådighed.
Form ålsbest emt e t ilskud, gaver og donat ioner, der ikke er anvendt pr. 31. december, medt ages under

Tilskud fra minist erier t il projekt arbejde indt ægt sf øres i t akt med at de indbet ales og anvendes t il
akt ivit et somkost ninger. Ikke anvendt e t ilskud indregnes som gæld i balancen.

Udgifte r
Udgift er medt ages i den regnskabsperiode, de vedr ører, dog sker der kun periodisering af væsent lige
udgift spost er. Anskaffelser af invent ar mv. udgift sf øres i anskaffelsesåret .
Projekt er t ilskrives en forholdsm æssig andel af husleje / fast e omkost ninger og af de samlede udgift er t il
l øn og personale. Indenfor hvert projekt beregnes den enkelt e medarbejders andel af årsværk i projekt et
som grundlag for at beregne l ønudgift er i projekt et . Summen af den enkelt e medarbejders andel af årsværk
i projekt et sæt t es også i forhold t il de samlede husleje- og drift sudgift er pr. årsværk for at beregne huslejeog drift sudgift er i projekt et . Fra og med 2020 indregnes også en forholdsm æssig del af udgift erne t il kopi og
print i projekt udgift erne.
Fra og med 2019 indregnes ferieforpligt elser l øbende i grundlaget for beregning af l ønudgift er i projekt er,
fremfor p å t idspunkt et for fakt isk afregning af feriegodt gørelse.

Balancen
Tilgode havende r
Tilgodehavender m åles t il amort iseret kost pris, hvilket sædvanligvis svarer t il p ålydende værdi med fradrag
af nedskrivning t il im ødegåelse af t ab, som opgøres p å grundlag af en individuel vurdering af de enkelt e
t ilgodehavender.

Gældsforpligte lse r
Kort frist ede gældsforpligt elser m åles t il amort iseret kost pris, hvilket normalt svarer t il gældens p ålydende
værdi.
Proje ktforpligte lse r
Tilskud fra minist erier mv., som foreningen er forpligt et t il at anvende t il ørem ærkede form ål, opf øres
under hensat t e forpligt elser og indt ægt sf øres, n år der afholdes omkost ninger t il de p ågældende form ål.
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hensæt t elser samt projekt forpligt elser i balancen.
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RESULTATOPGØRELSE 2 0 2 1
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RESULTATDISPONERING

BALANCE 2 0 2 1
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REGNSKAB 2 0 2 1 , NOTER
I result at opgørelsen findes regnskab for 2020 (R 20) og for 2021 (R 21) samt budget t al for 2021 som
vedt aget af repr æsent ant skabet i november 2020 (B 21). Herud over er medt aget reviderede budget t al
som godkendt af FU i august 2021 (B rev 21). I not erne er B rev 21 også medt aget , Det skal bem ærkes, at
budget t allene ikke har været underlagt revision. Afrunding kan bet yde, at ikke alle kolonner st emmer
pr æcis t il det angivne.

RESULTATOPGØRELSE
Indt ægter
1 : Offe ntlige driftstilskud
Fra og med 2018 fordeles Socialminist eriet s drift slignende udlodningsmidler t il handicaporganisat ioner
(ULHAN) i henhold t il den nye Lov om udlodning af overskud og udbyt t e fra lot t eri med t ilh ørende
p å det t e omr åde, fordelt med 50 pct . t il sj ældne-paraplyorganisat ion(er) og 50 pct . t il sj ældne-foreninger. I
2021 modt og Sj ældne Diagnoser drift slignende midler fra ULHAN p å 1.077.690 kr.:

Driftslignende udlodningsmidler
2021 (ULHAN)

B rev 21

R 21

2021 udlodningsmidler, j.nr. 6515-0026

1.077.690

1.077.690

I alt

1.077.690

1.077.690

Indt ægter

Udgifter

Løn og personale

993.027

Husleje og drift af arbejdspladser

111.030

I alt

1.104.057

Finansieret af egne, frie midler 2021

26.367

M idlernes anvendelse fremgår af ovenst ående t abel, idet midlerne medgår t il at d ække udgift er i Sj ældne
Diagnoser, som ikke afholdes inden for projekt er eller som p å anden m åde er finansieret af ørem ærkede
midler. Der er således afholdt l øn og andre personalerelat erede udgift er t il organisat ionens drift p å i alt
993.027 kr., samt udgift er t il husleje og drift af arbejdspladser p å i alt 111.030 kr.
Herudover modt og Sj ældne Diagnoser i 2021 300.000 kr. i drift slignende midler fra Socialminist eriet

ørem ærket Sj ældne-net værket , jf. not e 13 – i alt er anvendt 292.445 kr.
Alt i alt har Sj ældne Diagnoser således modt aget drift slignende midler fra Socialminist eriet i 2021 p å i alt
1.377.690 kr. Der er også modt aget projekt midler t il t ilbud i drift , jf. not e 4, 13 og 14.
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bekendt gørelse mv. Heraf fremgår, at sj ældne-omr ådet modt ager 2,4 pct . af de samlede udlodningsmidler

2 : Kontingente r
Kontingenter 2021
M edlemsforeninger

B rev 21

R 21

84.500

84.500

Samarbejdsudvalg

162.500

162.500

I alt

247.000

247.000

Som det fremgår af t abellen, har Sj ældne Diagnoser haft indt ægt er fra kont ingent er p å 247.000 kr. i 2021.
Ant allet af medlemsforeninger var 57, idet én ny forening blev opt aget . Sidst n ævnt e var ikke
kont ingent pligt ig i 2021. Ant allet af kont ingent bet alende medlemsforeninger var 56.
37 af foreningerne havde under 150 medlemmer og bet alt e 1.000 kr. i kont ingent . 19 af foreningerne
havde over 150 medlemmer og bet alt e 2.500 kr. i kont ingent . I alt er bet alt 84.500 kr. i kont ingent fra
medlemsforeningerne t il Sj ældne Diagnoser.

et årligt kont ingent p å 12.500 kr. for medlemskabet og de akt ivit et er, Sj ældne Diagnoser afholder for
virksomhederne. Følgende virksomheder var medlemmer i 2021: Alexion, Amicus Therapeut ics, Chiesi, CSL
Behring, EUSAPharma, Genzyme – a Sanofi company, Kyow a Kirin, Norvart is Gene Therapies, Pfizer,
Recordat i, Roche, Takeda og sobi. Kont ingent indt ægt en fra kont akt udvalget var i alt 162.500 kr.

3 : Øvrige indt ægte r
Det samlede result at fra fundraising, t ilskud fra virksomheder og privat e bidrag t il anvendelse i 2021 blev p å
i alt 550.942 kr. Sj ældne Diagnoser har ikke i årsperioden gennemf ørt indsamlinger.

Resultater af fundraising 2021

B rev 21

Dir. Ot t o E & Sigrid Andersen F.
M ichaelsens M indelegat

R 21

30.000

Familien Hede Nielsen Fond

5.000

Fogs Fond

30.000

Fonden af 17-12-1981

25.000

Heinrich og Laurine Jessens Fond

32.500

Jascha Fonden

70.000

Jascha Fonden

35.000

Jascha Fonden

36.510

Ot t o Bruuns Fond

35.000

Sct . Georgs Fonden

25.000

Simon Spies Fonden

25.000

Simon Spies Fonden

25.000

Øst ift erne

50.000

I alt

450.000

424.010

Øvrige bidrag:

B rev 21

R 21

Firmaer

Ext reme Running

7.625

Bidrag fra Lamipro A/ S

5.000

Jew ellery by Amandag
I alt

45
20.000
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Samarbejdsudvalget med medicinalvirksomheder har i 2021 haft 13 medlemmer. Hver virksomhed bet aler

Privat personer m.fl.

B rev 21

Apolecia Areat a Foreningen
M inde om Ida Ingerslev - Gret he, Jean
og Anit a

750

Eleverne fra Uglegaardsskolen

588

Leandert al

1.000

M arcus

300

Donat ion løb/ w alk Aarhus d. 11. juli
2021

2.500

Donat ion fra Solveig M at zen
I alt
Alt i alt

R 21

9.125

100.000
20.000

114.263

490.000

550.942

Anm .: Alt i alt er i result at opgørelsen m edt aget 480.942 kr., idet 2 * 35.000 kr. fra hhv. Ot t o Bruuns Fond og Jascha Fonden i result at opgørelsens

I 2021 har Øst ift erne (donat ion givet i 2020 p å 50.000 kr.) og Jascha Fonden (70.000 kr.) givet donat ioner t il
de t o årlige medlems- og repr æsent ant skabsm øder. Også bevilling fra Heinrich og Laurine Jessens Fond
(32.500 kr.) medgik t il medlems- og repr æsent ant skabsm øde/ opf ølgnings-t emadag, jf. også not e 7. For årsm ødet blev, grundet corona-sit uat ionen, afholdt virt uelt , hvor de formelle repr æsent ant skabshandlinger
fandt st ed. M ødet blev suppleret med en opf ølgnings-t emadag for repr æsent ant erne i august med
fremm øde, hvor mart s-m ødet s programelement er omkring erfaringsudveksling, opkvalificering mv. blev
gennemf ørt . November-m ødet blev afholdt som planlagt .
Jascha Fonden har bet ænkt os med 36.150 kr. t il at finansiere udgift er i forbindelse med t ilst edeværelse p å
Healt h- og Rehabmesse. Heraf er anvendt 32.999 kr., jf. også not e 11 – det overskydende bel øb går t il at
d ække relat erede udgift er.
Donat ionerne fra hhv. Ot t o Bruuns Fond (35.000 kr., givet i 2019) og fra Jascha Fonden (35.000 kr., givet i
2020) er fuldt ud anvendt t il t emadag for Sj ældne-net værket , Sj ældne-t r æf 2021.
Jascha Fonden har givet 31.000 kr. m ålret t et t emadag, som ikke kunne afholdes – vi har f ået lov t il i st edet
at anvende donat ionen t il Sj ældne-t r æf 2022. Fogs Fond har givet 20.000 kr. m ålret t et t emadag, som vi
også har f ået lov t il at anvende t il samme form ål i 2022. Heinrich og Laurine Jessens Fond har givet 100.000
kr. m ålret t et repr æsent ant skabsm øder mv. og der er givet t ilsagn om at kunne anvende disse midler t il
samme form ål i 2022. Øst ift erne har givet 70.000 kr. m ålret t et repr æsent ant skabsm øder og der er givet
t ilsagn om at kunne anvende disse midler t il samme form ål i 2022.
Endvidere har vi f ået bidrag fra firmaer og privat personer i st ørre omfang end vanligt . Det grunder b åde i
flere bidrag og i ét st ort , privat bidrag p å 100.000 kr. Det er f ørst e gang, Sj ældne Diagnoser modt ager så
mange og så st ort et bidrag og vi t akker mange gange for t illiden. Samt idig sender vi en st or t ak t il alle vore
bidragydere – fonde, legat er, virksomheder og privat personer. Pengene går direkt e t il konkret e akt ivit et er,
t il det int eressevaret agende arbejde og t il st ørre synlighed omkring sj ældne sygdomme og handicap.

Bidrag fra m edicinalvirksom heder
Sj ældne Diagnoser har i 2021 ikke modt aget bidrag fra medicinalvirksomheder, bort set fra kont ingent er t il
Samarbejdsudvalget , jf. not e 2.
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indt ægt er er m edt aget under ’Tilbud i drift , projekt m idler ’, da disse m idler er anvendt t il Sj ældne-t r æf.

4 : Tilbud i drift og projekte r
Fra og med 2019 har Sj ældne Diagnoser f ået nye projekt midler fra Sundhedsminist eriet t il empow ermentfremmende tiltag t il anvendelse 2018/ 19 – 2021 p å i alt 5,4 mio.kr. Disse midler ben ævnes i det f ølgende
de ’nye midler ’ og anvendes i flere forskellige projekt er. Der er pr. sept ember 2021 opn ået t ilsagn fra
Sundhedsminist eriet t il at anvende uforbrugt e midler t il empowerment skabende t ilt ag i 2022.
Sj ældne Diagnoser har i 2021 haft f ølgende projekt er / arbejdsomr åder med hel eller delvis ørem ærket
finansiering:





Sj ældne-net værket , der modt ager permanent drift st ilskud fra Socialminist eriet p å 300.000 kr. pr.

år. Herud over fundraises privat e midler t il afholdelse af Sj ældne-t r æf. I perioden 2020-2021 er
finansieret t emadag(e) af ‘de nye midler ’ fra Sundhedsminist eriet . Se not e 13
Navigat or-projekt et , der t idligere har haft egne projekt midler. I perioden 2. halvår 2019 – 2021 er
net værksm øder og anden m ødeakt ivit et for navigat orerne blevet finansieret af de ’nye midler ’ fra



Helpline, der i perioden 2016-2020 blev udviklet og drevet med midler fra TrygFonden (2016 –
2020) og den st at slige sat spulje p å sundhedsomr ådet (2017 – 2020). I perioden 2019-2021
finansieres Helpline også af de ’nye midler ’ fra Sundhedsminist eriet , idet disse midler i 2021 har
være enest e finansieringskilde t il Helpline. M idlerne er b åde gået t il den direkt e r ådgivningsindsat s
samt t il Helplines hj ælpefunkt ioner, se not e 15



Udbygning af Helplines r ådgivning med online r ådgivning under corona-pandemien 2020-2021
finansieret af midler fra Sundhedsminist eriet , givet gennem Danske Pat ient er. Se not e 15



Bisidder-projekt , der i perioden 2018 – 2021 udvikles og drives af midler fra TrygFonden. Se not e
17.



Info-projekt et M ere Informat ion, der i perioden 2019 – 2021 er finansieret af de ’nye midler ’ fra
Sundhedsminist eriet . Se not e 18



Sj ældne-dagen, der markeres st ort i skud år og mere beskedent i andre år. Se not e 19.
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Sundhedsminist eriet . Se not e 14

Udgifter
5 : Se kre tariatsudgifte r
Sekret ariat sudgift erne best år af l øn og andre personaleomkost ninger samt husleje og drift af
arbejdspladser i Handicaporganisat ionernes Hus. Der har i 2021 været 6,51 pr æst erede l ønnede årsværk i
sekret ariat et . Fraregnet flexjob-t imer og barselst imer, der ikke pr æst eres, er der t ale om 5,45 årsværk.
Ult imo 2021 var årsværkene fordelt p å 11 ansat t e i sekret ariat et , heraf én p å barsel.
Sj ældne Diagnoser har t il huse i Handicaporganisat ionernes Hus i Høje Taast rup. Her bet ales husleje plus
drift af arbejdspladser, incl. IT-service, print og kopi, rengøring og vedligehold mv. Den samlede pris pr.

årsværk var i 2021 73.491 kr.

Sekretariatsudgifter 2021

B rev 21

R 21

Generel sekret ariat sdrift

1.055.400

993.027

Projekt er og ørem ærkede midler

2.254.600

2.068.594

Løn- og personaleudgift er:

Korrekt ion
Samlede løn- og personaleudg.

-110.000
3.200.000

3.061.621

Generel sekret ariat sdrift

145.215

111.030

Projekt er og ørem ærkede midler

297.685

289.501

Samlede udgifter til husleje og
arbejdspladser

442.900

400.531

3.642.900

3.462.152

Husleje og arbejdspladser:

Sekretariatsudgifter alt i alt

Der er anvendt i alt 1.104.057 kr. p å den generelle sekret ariat sdrift og 2.358.095 kr. inden for
projekt erne/ ørem ærkede form ål, i alt 3.462.152 kr. Det skal bem ærkes, at ressourcer anvendt p å drift af
Sj ældne-net værket i denne opst illing er medt aget under ”projekt er og ørem ærkede midler ”.

6 : Administration
Der har i 2021 været anvendt 141.629 kr. t il administ rat ion fordelt p å f ølgende udgift spost er:
Administrationsomkostninger

B rev 21

Revisor

R 21

43.688

Abonnement er

3.750

Erhvervs- og rejseforsikring

3.493

Kont orhold og t ryksager

8.264

Port o og gebyrer

12.754

Telefoni, int ernet og webhot el

17.056

Kopiudgift er

3.569

M indre anskaffelser og soft w are

46.432

M ødeforplejning

195

Gaver og blomst er, andet
I alt

2.428
125.000
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Sekret ariat sudgift erne for 2021 fremgår af nedenst ående t abel:

Der er foret aget mindre anskaffelser og soft w are i st ørre omfang end t idligere, bl.a. for at sikre
medarbejderne t ilst r ækkeligt med comput erkraft . Det er fort rinsvis denne post , der f ører t il
budget overskridelsen, ligesom der er anvendt flere penge p å kont orhold og t ryksager end t idligere. Også
ekst ra udgift er t il sikker mail i forbindelse med skift af leverand ør bidrager t il overskridelsen.
Revisionsudgift en p å årsregnskabet er 43.668 kr. Endvidere er der revisionsudgift er p å de projekt er, hvor
der skal leveres årlige eller afslut t ende regnskaber. I 2021 drejer det sig om



Sj ældne-net værket , hvor der skal afl ægges selvst ændigt regnskab for drift smidler, jf. not e 13 –
18.188 kr.




De ’nye midler ’, jf. not e 15 – 41.500 kr.
TrygFondsmidler t il brug for bisidderkorps, jf. not e 20 – 17.500 kr.

7 : FU og re præse ntantskab
Der er i 2021 anvendt i alt 173.883 kr. p å FU- og repr æsent ant skabsm øder, jf. nedenst ående t abel:

FU og repræsentantskab

R 21

B rev 21

FU, rejser

1.460

FU, ophold og fort æring mv.
FU i alt

5.813
20.000

7.273

Repr æsent ant skab, rejser

9.644

Repr æsent ant skab, ophold og fort æring

151.883

Repr æsent ant skab, andet

5.082

Repr æsentantskab i alt

150.000

166.610

FU og repr æsentantskab i alt

170.000

173.883

Budget afvigelsen omkring FU grunder i øget brug af virt uelle m øder som f ølge af corona-sit uat ionen.
Budget afvigelsen omkring repr æsent ant skabsm øder grunder i, at udgift er t il opf ølgnings-t emadag afholdt i
august 2021 er bogf ørt som udgift er henh ørende t il repr æsent ant skabsm ødet afholdt i mart s, jf. også
bem ærkninger herom i not e 3. I budget revisionen var udgift er t il t emadagen medt aget under (andre)
akt ivit et er, jf. not e 10.
En st or t ak t il Øst ift erne, Jascha Fonden og Heinrich og Laurine Jessens Fond for at bidrage t il finansiering af
repr æsent ant skabsm øder og opf ølgningst emadag. Disse m øder er kernen i Sj ældne Diagnosers indre liv og
skaber rammen for b åde den demokrat iske proces og for udveksling af erfaringer, opkvalificering mv.

8 : Aktivite te r, nationale m øde r
Der blev i 2021 i alt anvendt 4.984 kr. p å nat ionale m øder mv.:

Aktiviteter og nationale m øder

B rev 21

R 21

Temadag
Diverse nat ionale m øder

3.424

M øder i Samarbejdsudvalget

1.560

I alt

90.000
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Alt i alt er der i 2021 anvendt 120.856 kr. p å revision.

Budget afvigelsen grunder i, at udgift er t il t emadag er medt aget under not e 8, jf. også not e 3 og 8.

9 : Synlighe d
Der blev i 2021 anvendt i alt 45.502 kr. p å synlighed, jf. nedenst ående t abel:

Synlighed

B rev 21

Årsberet ning

4.628

Healt h- og Rehabmesse

32.999

Andre akt ivit et er
Synlighed i alt

R 21

7.875
40.000

45.502

1 0 : Kontinge nte r for Sjældne Diagnose r
Sj ældne Diagnoser har i 2021 fort sat v æret medlem af Danske Pat ient er (kont ingent : 34.583 kr.), af
EURORDIS (kont ingent : 4.470 kr.) samt af brancheorganisat ionen Dansk Erhverv (kont ingent : 18.209 kr.).
Der er alt i alt anvendt 57.262 kr. p å kont ingent er for Sj ældne Diagnoser.

1 1 : Tilskud andre
Der var p å denne post budget t eret med en udgift sramme p å 10.000 kr. som ikke er bragt i anvendelse.
1 2 : Inte rnationalt arbe jde
Sj ældne Diagnosers delt agelse i nordiske og andre int ernat ionale m øder i 2021 har grundet coronapandemien været begr ænset t il online delt agelse og der har ikke været udgift er t il int ernat ionalt arbejde.
1 3 : Sjældne -netv ærke t
Sj ældne-net værket finansieres af en drift sbevilling fra Socialminist eriet p å 300.000 kr. årligt og i 2021 blev
anvendt 292.445 kr. p å Sj ældne-net værket s drift – der var uforbrugt e midler fra 2020 p å 2.223 kr. t il drift
og derfor rest erer 9.778 kr. af drift sbevillingen i 2021 t il anvendelse i 2022.
Af ‘de nye midler ’ fra Sundhedsminist eriet var i det reviderede budget afsat i alt 163.000 kr. t il anvendelse i
2021 t il udvikling og afpr øvning af t emadage m ålret t et Sj ældne-net værket s medlemmer. Det lykkedes at
gennemf øre én t emadag, mens en anden t emadag m åt t e aflyses. De t ilmeldt e delt agere t il den aflyst e
t emadag blev inkluderet i Sj ældne-t r æffet . I alt blev anvendt 46.107 kr. af ’de nye midler ’.
Der fundraises t il årlige Sj ældne-t r æf for net værket og i 2019 bidrog Ot t o Bruuns Fond med 35.000 kr. og i
2020 bidrog Jascha-fonden med 35.000 kr. – begge donat ioner blev anvendt p å Sj ældne-t r æffet i 2021. Der
var udgift er i forbindelse med Sj ældne-t r æffet p å i alt 85.351 kr. – budget overskridelsen skyldes bl.a., at
delt agere fra aflyst t emadag finansieret af ’de nye midler ’, blev inkluderet i Sj ældne-t r æffet .
Der blev i 2021 således anvendt i alt 428.760 kr. p å Sj ældne-net værket . En samlet oversigt over bevillinger
og forbrug i 2021 er vist i t abelform nedenfor:
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En st or t ak t il Jascha Fonden, der har finansieret delt agelse i Healt h- og Rehabmessen.

Sjældne-netværket

B rev 21

R 21

Driftsmidler, j.nr. 5667-0001
Indt ægter

Drift smidler
Hensat t e drift smidler fra 2020
Til anvendelse i alt driftsmidler

300.000
2.223
302.223

Løn

230.000

220.659

Husleje og drift af arbejdsplads

34.250

36.901

Lægefaglig bist and

10.000

0

St at usworkshop

5.000

4.085

Informat ion og licens

5.000

12.613

15.750

18.188

300.000

292.445

Revision og adm.
I alt
Til anvendelse 2022, driftsmidler

9.778

’Nye midler', SUM , sagsnr. 1903934
Indt ægter
’Nye midler ’

B rev 21

Til anvendelse i alt nye midler

163.000

R 21

163.000

Udgifter

Løn
Husleje og drift af arbejdsplads
Akt ivit et er
Informat ion
I alt

37.000
5.000
115.000
6.000
163.000

Søges overf ørt til anvendelse 2022, 'nye
midler'

Fundraisede midler til Sjældne-tr æf

46.107
46.107
116.893

B rev 21

R 21

Indt ægter

Fundraisede midler t il anvendelse 2021

70.000

Til anvendelse i alt fundraisede midler

70.000

Udgifter

Sj ældne-t r æf

70.000

85.351

I alt

70.000

85.351

Finansieres af egne, frie midler

15.351

Ift . drift er henlagt yderligere 5.503 kr., så der i alt drift smidler 15.281 kr. t il r ådighed i 2022.02.09
De uforbrugt e midler fra de ’nye midler ’ søges overf ørt t il empowerment skabende t ilt ag i 2022.

1 4 : Navigator-indsats
Drift en af navigat or-indsat sen har ikke sin egen bevilling, idet udgift er t il drift en i forbindelse med
navigat or-opgaver finansieres under Helpline/ de frivilliges udgift er. Af de ’nye midler ’ fra
Sundhedsminist eriet kan imidlert id finansieres net værks- og andre m øder for navigat orkorpset . Det
reviderede budget for 2021 var 55.000 kr., hvoraf 31.425 kr. er blevet anvendt :
16
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Udgifter

Navigatorer

B rev 21

R 21

Indt ægter

’Nye midler' fra SUM , sagsnr. 1903934

55.000

Hensat t e nye midler fra SUM
I alt

55.000

Udgifter

Temadage, m øder mv.

55.000

31.425

I alt

55.000

31.425

Uforbrugte midler, 'nye midler'

23.575

1 5 : He lpline , incl. hjælpe funktione r og online rådgivning
Pr. 1. april 2016 st art ede projekt Helpline, med åbning af r ådgivning mv. d. 1. okt ober 2016. Projekt et er
blevet finansieret af en donat ion fra TrygFonden p å 3 mio.kr. (2016 – 2020) og af en bevilling fra sat spuljen
p å sundhedsomr ådet p å 1,5 mio.kr. (2017 – 2020). Pengene fra TrygFonden har st rakt l ængere end
budget t eret og i forbindelse med ‘de nye midler ’ fra Sundhedsminist eriet er der fundet finansiering t il
Helpline i 2019 - 2022, idet disse midler været enest e finansieringskilde t il Helplines grundydelser i 2021.
M idlerne er b åde gået t il den direkt e r ådgivningsindsat s samt t il Helplines hj ælpefunkt ioner.
Herud over har det i 2021 været muligt at t ilbyde online r ådgivning mv. finansieret af en bevilling fra
Sundhedsminist eriet , givet gennem Danske Pat ient er.
I 2021 er anvendt i alt 1.695.450 kr. p å Helpline, underst øt t else af Helpline samt online r ådgivning:

Helpline
Indt ægter, 'nye midler', sagsnr. 193934

Helpline
Underst øt t else af r ådgivning i Helpline

B rev 21

R 21

1.000.000
390.000

Indt ægter, 'online r ådgivning',

Bevilling gn. Danske Pat ient er/ SUM
Til anvendelse i alt

396.940
1.786.940

Udgifter Helpline, 'nye midler'

Lønudgift er

816.000

773.917

Husleje og drift af arbejdspladser

117.500

99.527

6.500

6.250

60.000

58.328

1.000.000

938.022

0

61.978

Udgifter underst øttelse af r ådgivning i
Helpline, 'nye midler'

B rev 21

R 21

Lønudgift er

265.000

253.573

Husleje og drift af arbejdspladser

37.000

45.803

Informat ionsindsat s

10.000

15.365

M edlemskab Rådg.Danmark
Frivillige og supervision
I alt
Uforbrugte midler, 'nye midler'
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De uforbrugt e ’nye midler ’ søges overf ørt t il empow erment skabende t ilt ag i 2022.

Temadage

25.000

13.017

Anskaffelser / vedligehold / dok.syst em
/ licencer

15.000

19.307

4.000

1.138

Andet
Administ rat ion, andet

34.000

41.500

390.000

389.704

0

296

Indt ægter online r ådgivning

B rev 21

R 21

Tilskud Danske
Pat ient er/ Sundhedsminist eriet

396.971

I alt

396.971

I alt
Uforbrugte midler, 'nye midler'

Lønudgift er

301.600

281.061

35.135

33.279

Anskaffelser

25.000

20.752

Ekst ra supervision og andre udgift er

36.500

32.632

398.235

367.724

1.264

29.247

Husleje og drift af arbejdspladser

I alt
Uforbrugte midler, tilbagebetales

De uforbrugt e midler fra ’De nye midler ’ søges overf ørt t il empowerment skabende t ilt ag i 2022. De
uforbrugt e midler fra bevillingen fra Danske Pat ient er/ Sundhedsminist eriet forvent es kr ævet t ilbagebet alt .

1 6 : Patientuddanne lse
Der har i 2021 ikke været udgift skr ævende akt ivit et p å det t e omr åde.
1 7 : Bisidde r-proje kt
En donat ion fra TrygFonden har gjort det muligt for Sj ældne Diagnoser i projekt form at udvikle og afpr øve
et frivilligt Sj ældne-bisidderkorps i t ilknyt ning t il Helpline 2018 - 2021.

Bisidderprojekt

B rev 21

R 21

243.880

243.880

22.998

22.998

Indt ægter

TrygFonden, ID 124632
Hensat t e midler, TrygFonden
Andre indt ægt er
I alt

7.922
274.800

266.878

Akt ivit et er (t emadag)

22.000

17.123

Omk.d ækning, m øder og anerkendelser

18.000

14.185

6.000

12.968

185.000

188.075

Husleje og drift af arbejdsplads

25.900

21.070

Slut revision

17.500

17.500

Udgifter

Uddannelsesprogram + workshop

Informat ion
Løn

Andet
I alt

400
274.800

Finansieret af egne, frie midler

270.921
-4.043
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Udgifter online r ådgivning

Der er i 2021 anvendt i alt 270.921 kr. t il bisidder-form ål, her af 266.878 kr. finansieret af TrygFondens
donat ion. Bisidder-projekt et slut t ede med udgangen af 2021. En st or t ak t il TrygFonden for at hj ælpe os i
gang med de frivillige sj ældne-bisiddere, som der er st or eft ersp ørgsel eft er. Ambit ionen er at forankre
bisidder-korpset som en del af fremt idens Helpline.

1 8 : Info-proje kt ’Me re information ’
I 2019 blev opst art et nyt info-projekt , inden for hvilket der i perioden 2019 -2021 er udviklet nyt
informat ionsmat eriale samt revideret hjemmeside med særligt blik for vidensformidling inden for en
samlet ramme p å 1.047.000 kr. Projekt et finansieres af ‘de nye midler ’ fra Sundhedsminist eriet . I 2021 var
det reviderede budget t al for denne indsat s i alt 460.000 kr. Der blev anvendt i alt 441.049 kr.

Info-projekt 'M ere information'

B rev 21

R 21

Nye midler' fra SUM , sagsnr. 1903934

460.000

I alt

460.000

Udgifter

Informat ionsmedarbejder, l øn

380.000

351.310

Husleje og drift af arbejdsplads

50.000

52.920

Informat ionsindsat s

25.000

31.640

5.000

5.179

460.000

441.049

Anskaffelser / licenser
I alt
Uforbrugte midler, 'nye midler'

18.951

De uforbrugt e ’nye midler ’ søges overf ørt t il empow erment skabende t ilt ag i 2022.
Ambit ionen er at forankre væsent lige dele af den øgede informat ionsindsat s som en del af den fremt idige,
samlede empow erment skabende indsat s.

1 9 : Sjældne -dag 2 0 2 1
I 2021 var det en ”lille” Sj ældne-dag, som blev markeret med et virt uelt event samt udgivelse af
’Guldport r æt t erne’ fra 2020. Til sidst n ævnt e form ål var fra Sj ældne-dagen 2020 hensat 16.415 kr., som
opt ages t il finansiering af opsæt ning og t ryk af ’Guldport r æt t erne’:
Sjældne-dagen 2021

B rev 21

R 21

Indt ægter

Hensat formidling guldport r æt t er

16.415

I alt

16.415

Udgifter

Guldport r æt t er, publikat ion

18.759

Andre udgift er

1.657

I alt

20.416

Finansieret af egne, frie midler

-4.001
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Indt ægter

Der er t il anvendelse t il senere Sj ældne-dage hensat 45.026 kr., jf. balancen, not e 28.

2 0 : Fort æl dig fri
Der har i 2021 ikke været udgift skr ævende akt ivit et er omkring empow erment -akt ivit et en ’Fort æl dig fri ’.

2 1 : Rente r og ge byre r
Denne post indeholder negat ive bankrent er p å 5.305 kr. og andre rent er p å 409 kr., i alt 5.714 kr.

Resultatdisponering
2 2 : Åre ts re sultat
Året s result at eft er rent er og gebyrer er et overskud p å 249.205 kr. Der henl ægges 100.000 kr. t il
projekt forberedelse samt 100.000 kr. t il ekst ra arbejdskraft . 49.205 kr. overf øres t il egenkapit alen

Aktiver
2 3 : Tilgode have nde r
Under denne kont o st år mellemregninger, t ilgodehavender samt deposit a, i alt 2.123.944 kr. Den st ørst e
post udgøres af ´Til gode projekt er ’, som udgør i alt 1.846.307 kr., som er midler anvendt af ’de nye midler ’
fra Sundhedsminist eriet i 2021 og som udbet ales fra Sundhedsminist eriet t il Sj ældne Diagnoser eft er
regnskabsafl æggelse.
2 4 : Likvide be holdninger
Sj ældne Diagnosers likvide midler er spredt udover en r ække kont i i flere banker. Dels fordi hvert projekt
med involvering af offent lige midler skal have sin egen kont o. Og dels fordi Sj ældne Diagnosers likvide
beholdninger overst iger indskydergarant ien. I alt havde Sj ældne Diagnoser ved udgangen af 2021 993.340
kr. i likvide beholdninger.

Passiver
2 5 : Egenkapital
Året s result at eft er henl æggelser overf øres t il egenkapit alen, som hereft er udgør 1.771.977 kr.
2 6 : Skyldige omkostninge r
Denne post udgøres af skyldige omkost ninger i forhold t il l øn og personale, t il kredit orer og modt agne
forudbet alinger, i alt 777.251 kr.

2 7 : He nl ægge lse r
Under denne post medt ages bel øb henlagt t il best emt e form ål, jf. også not e 22. Der er i alt henlagt 240.000
kr. t il best emt e form ål.

2 8 : He ns ætte lse r/ projektforpligte lse r
Denne post udgøres af bevillinger / opsparede midler, som endnu ikke er bragt i anvendelse, jf.
specifikat ionerne. I alt st år der 328.055 kr. under post en.
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Birthe Byskov Holm

Mia Maria Rosdahl Hansen

Formand
På vegne af: Sjældne Diagnoser
Serienummer: PID:9208-2002-2-964316066367
IP: 152.115.xxx.xxx
2022-03-01 08:08:36 UTC

Forretningsudvalgsmedlem
På vegne af: Sjældne Diagnoser
Serienummer: PID:9208-2002-2-242602429277
IP: 80.208.xxx.xxx
2022-03-01 09:56:32 UTC

Thorkild Beck Pedersen

Preben Sindt

Forretningsudvalgsmedlem
På vegne af: Sjældne Diagnoser
Serienummer: PID:9208-2002-2-635040677011
IP: 83.137.xxx.xxx
2022-03-01 12:46:42 UTC

Kasserer
På vegne af: Sjældne Diagnoser
Serienummer: PID:9208-2002-2-938633429115
IP: 83.151.xxx.xxx
2022-03-01 13:43:31 UTC

Liselotte Wesley Andersen

Kim Larsen

Næstformand
På vegne af: Sjældne Diagnoser
Serienummer: PID:9208-2002-2-703927742434
IP: 188.181.xxx.xxx
2022-03-01 17:28:29 UTC

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Beierholm
Serienummer: CVR:32895468-RID:34629841
IP: 212.98.xxx.xxx
2022-03-01 20:36:19 UTC

Lene Holgersen Lind
Intern revisor
På vegne af: Sjældne Diagnoser
Serienummer: PID:9208-2002-2-936670439394
IP: 5.33.xxx.xxx
2022-03-02 08:37:36 UTC
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