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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovgivningen.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

København, den 30. marts 2019

Bestyrelse

Knud Aarup
(formand)

Ebbe Henningsen
(næstformand)

Erik Ravn
(næstformand)

Annette Neess

Martin Ravn Hansen

Hans Biering

Mads Engholm

Pernille Hansen

Jens Møller Neilsen

Katrine Tilma

Bodil Margrethe Nielsen

John Hatting

Lisbet Jørgensen

Lykkelisa Garding

/Thorstein Theilgaard

Penneo dokumentnøgle: 30CNL-EJ332-A82LO-EPHIO-E3U8E-SI84N

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen
omhandler.
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Erklæring afgivet af kritiske revisorer
Vi har gennemgået årsregnskabet, og vi har vurderet, om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse
med de besluttede aktivitetsmæssige prioriteringer samt det af repræsentantskabet vedtagne budget.

København, den 30. marts 2019

Torsten Hjort Hansen
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Lars Ploug Sørensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Landsforeningen Bedre Psykiatri
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landforeningen Bedre Psykiatri for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og særlige specifikationer.
Årsregnskabet udarbejdes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og
revision og bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale
organisationer.

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 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision og
bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen til landdækkende frivillige sociale organisationer
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og
revision og bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale
organisationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt standarderne for offentlig revision, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om
regnskab og revision og bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2018 om ansøgningspuljen til landdækkende
frivillige sociale organisationer, 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
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med statens regnskabsregler.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne
træffer på grundlag af årsregnskabet.



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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.
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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. Socialministeriets
bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision og bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2018 om
ansøgningspuljen til landdækkende frivillige sociale organisationer, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 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
statens regnskabsregler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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. Ledelsen er
også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 30. marts 2019
CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-NR. 15 91 56 41

Sven-Erik Vejlby
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 25075
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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Ledelsesberetning
Bedre psykiatri – et naturligt mødested og et stærkt talerør for pårørende
2018 har været et år præget af mange aktiviteter og indsatser for Danmarks pårørende til mennesker med psykisk
sygdom i form af både konkret støtte og rådgivning til mere end 70.000 pårørende gennem vores godt 60
lokalafdelinger samt vores landsdækkende rådgivning m.v.

I løbet af 2018 er vores lokale forankring blevet yderligere forankret; vi har mere end 60 lokalafdelinger med op
mod 700 frivillige, som er med til at gøre en konkret og væsentlig forskel for landets mange pårørende. Samlet
set betyder det, at Bedre Psykiatri har tilbud og aktiviteter i næsten alle landets kommuner. Og vi har aldrig haft
så mange konkrete tilbud til pårørende i form af samtalegrupper, pårørende-caféer, foredrag, medlemsaktiviteter,
rådgivning m.v. rundt omkring i Danmark - i løbet af 2018 har Bedre Psykiatri alene via det lokale arbejde
hjulpet mere end 42.000 pårørende.
Den markant forhøjede driftsstøtte via finansloven, som Bedre Psykiatri modtager fra 2018 har været med til at
realisere politiske såvel som organisatoriske resultater, vi har været vidne til gennem året. Den forhøjede
driftsstøtte har bl.a. betydet, at vi har kunnet udvide vores landsdækkende professionelle rådgivning af
pårørende, og at vi i 2018 har slået dørene op for Videnscenteret for psykiatri og pårørende.
Alt i alt er Bedre Psykiatri fortsat inde i en yderst positiv og spændende udvikling, der lover godt for de
kommende års arbejde med dels at hjælpe pårørende til psykisk syge og italesætte bedre vilkår for landets mange
pårørende, og dels at sætte fokus på behovet for en bedre psykiatri stærkere på dagsordenen.
Årets samlede resultat
I 2018 har Bedre Psykiatri haft indtægter på kr. 11.620.826 (kr. 9.167.477 i 2017) samt omkostninger for kr.
11.201.104 (kr. 9.452.963 i 2017). Landsforeningen går således ud af 2018 med et driftsoverskud på kr. 419.722
(mod et driftsunderskud på kr. 285.486 i 2017).
I alt er foreningens samlede egenkapital ved udgangen af 2018 (Reservefonden og egenkapitalen tilsammen) på
kr. 2.341.003 (1.921.281 i 2017).
Med Reservefonden ønsker Bedre Psykiatri bedst muligt at sikre – inden for en forholdsvis begrænset og
potentiel sårbar økonomi – at kunne være i stand til over årene at realisere foreningens strategi i forhold til
eksempelvis at styrke lokalafdelingernes vitale arbejde med og for pårørende på den ene side og på den anden at
udvikle foreningens muligheder for at agere som et stærkt talerør for pårørende og for en bedre psykiatri.
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Vi er samtidig stolte af, at Bedre Psykiatri har mere end 13.000 medlemmer og støtter i 2018. Det har været
medvirkende til – sammen med den højere driftsstøtte via finansloven – at Bedre Psykiatri i 2018 haft mulighed
for at udbygge og cementere sin position som den markant største medlemsforening inden for området og
dermed også muligheden for at agere et stærkt talerør for pårørende, mennesker med psykisk sygdom og for en
bedre psykiatri.
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Ledelsesberetning - fortsat
I relation til arbejdet med at realisere foreningens strategi om at gøre psykisk sygdom til en folkesag, vil der i de
kommende år være et stærkt fokus på at styrke det økonomiske grundlag for vores arbejde. Den grundlæggende
udfordring er: Dels at styrke det økonomiske fundament og råderum for landsforeningens arbejde og dels at
sikre en forholdsmæssig mindre afhængighed af offentlige bevillinger.
Ved at mindske landsforeningens økonomiske sårbarhed og udvikle det økonomiske grundlag over de
kommende år, er det vores ønske at skabe et så tæt så stærkt afsæt for vores muligheder for også i de kommende
år at være en stærk stemme for pårørende og deres vilkår samt for behovet for en bedre psykiatri i Danmark, og
dermed komme tættere på at realisere vores ambition om at gøre psykisk sygdom til Danmarks nye folkesag.

I 2018 har der alt i alt været indtægter for kr. 11.620.826 (kr. 9.167.477. i 2017).
I 2018 har Bedre Psykiatri samlet set modtaget kr. 6.971.199 fra det offentlige – det svarer til 60 % af de samlede
indtægter. Heraf udgør vores permanente driftsstøtte-bevilling i 2018 kr. 6.600.000.

Her fik vi pengene fra i 2018
1%
15%

24%

15 % af foreningens samlede indtægter
stammede i 2018 fra støtte fra en række af
landets fonde, og Bedre Psykiatri er
taknemmelig for hvert eneste fondsbidrag
– det være sig store som små.

Som
det
fremgår
af
denne
ledelsesberetning, så betyder fondsstøtten
utroligt meget for foreningens muligheder
for at kunne gøre en konkret og synlig
Kontingenter, indsamlinger og støttebidrag
forskel for landets mange pårørende,
Driftsstøtte og øvrig offentlig støtte
såvel medlemmer som dem, der ikke er
Fonde
medlemmer. Vi vil i den sammenhæng
Øvrige indtægter
gerne udtrykke en særlig varm tak til Det
Obelske Familiefond og Trygfonden for deres flerårige støtte til foreningens arbejde med at videreudvikle og
styrke hhv. det lokale arbejde og vores landsdækkende rådgivning.
60%

Alt sammen en støtte, som har været helt afgørende for landsforeningens arbejde og gunstige udvikling i 2018.
Alle tilskud fra fonde m.v. er gået ubeskåret til at realisere konkrete indsatser for pårørende til psykisk syge i
Danmark.
Kontingenter, indsamlinger og støttebidrag udgør i 2018 24 % af indtægterne. Vi kan konstatere, at de senere års
vækst i antallet af medlemmer og støtter samlet set tegner et stabilt billede i 2018. Vi kan dog samtidig notere, at
vi oplever en tendens til afmatning i de senere års kontinuerlige medlemsvækst; på den baggrund har
landsforeningen igangsat et prioriteret arbejde med hensyn til, hvordan vi i de kommende år kan få endnu flere
medlemmer. I løbet af 2018 er vi samtidig begyndt at høste frugterne af de senere års store indsats for så vidt
gælder at skaffe støttebidrag fra medlemmer såvel som danskerne. Vi noterer os med tilfredshed, at omfanget af
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Ledelsesberetning - fortsat
indtægter i form af indsamlinger (Facebook) og støttebidrag er i inde i en meget positiv udvikling – det er en
udvikling, som vi fremadrettet vil prioritere højt.
Udgifter
De samlede driftsudgifter i 2018 har været på kr. 11.201.104 (kr. 9.452.963 i 2017).

27%

16%
24%

33%

Rådgivningsydelser til pårørende
Generelt informations- og oplysningsarbejde
Udvikling af det lokale arbejde samt uddannelse m.v. af de frivillige

Rådgivningsydelser
Landsforeningens samlede drift og
udvikling
af
rådgivningsaktiviteterne udgjorde 16 % af de
samlede udgifter i 2018 – i alt kr.
1.788.819.
Heraf udgør støtten fra Trygfonden
til udvikling af foreningens
rådgivningsydelser godt 700 t.kr. i
2018.

Medlemspleje og -services samt udvikling af det frivillige sociale arbejde

Udgifterne til vores professionelle
rådgivning af pårørende via foreningens rådgivning, der som nævnt er kraftigt opgraderet i løbet af 2018 samt
understøttelse af lokalafdelingernes hjælp til pårørende i form af samtalegrupper, pårørendecaféer med mere.
Hertil kommer udgifter i forhold til vores meget udbredte pårørendeguide samt øvrige pårørende-publikationer.
Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v. af de frivillige
I 2018 tegner støtten til og udviklingen af lokalafdelingernes arbejde samt kompetenceudviklingen af
foreningens mange frivillige sig for 33 % af de samlede udgifter; i alt er der brugt kr. 3.732.509. I 2018 udgør
støtten fra Obelske næsten 300 t. kr. i forhold til dette vitale arbejde.
Udgifterne dækker over landsforeningens rådgivning af og sparring af lokalafdelingerne, så lokalafdelingerne
bedst muligt kan gøre en konkret og synlig forskel for pårørende i lokalområdet (arrangementer,
pårørendegrupper og støtte m.v.) og at vores frivillige får bedre muligheder for at sætte pårørende og psykisk
syge menneskers forhold på dagsordenen lokalt.
Derudover handler det også om etablering af nye lokale afdelinger samt udgifterne til landsforeningens
omfattende uddannelsesvirksomhed for alle de frivillige. Denne virksomhed handler om at uddanne og klæde
vores mange frivilligt aktive medlemmer – såvel nye som mere erfarne - på i forhold til det arbejde, de udfører i
foreningen.
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Sådan anvendte vi pengene i 2018
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Ledelsesberetning - fortsat

Generelt informations- og oplysningsarbejde
24 % af landsforeningens udgifter i 2018 knytter sig til vores samlede informations- og oplysningsarbejde i form
af vores løbende generelle oplysningsarbejde om pårørende, psykisk sygdom og psykiatrien. I alt er der i 2018
anvendt kr. 2.629.446 på dette arbejde.

Hertil kommer de afholdte udgifter til foreningens omfattende analyse- og researcharbejde i vores nye
Videnscenter for pårørende og psykiatri mht. at sætte pårørende såvel som psykisk sygdom kvalificeret på
dagsordenen.
Medlemspleje og -service samt udvikling af det frivillige sociale arbejde
Endelig tegner medlemspleje og -service samt vores udvikling af foreningen og det frivillige sociale arbejde i
foreningen sig for 27 % af de samlede udgifter i 2018 – i alt kr. 3.050.320. Ud over udgifterne til den løbende
service af og administration i forhold til medlemmerne er der også tale om udgifterne i forbindelse med at skaffe
fx støttebidrag til foreningens virke samt udgivelsen af magasinet bedre psykiatri samt øvrig
medlemskommunikation, herunder elektroniske nyhedsbreve.
Dertil kommer udgifterne til den generelle styrkelse af landsforeningens frivillige sociale arbejde på en række
felter samt udgifterne til afholdelse af møderne i landsbestyrelsen, adhoc-udvalg, præsidiemøder, samarbejde
med andre foreninger inden for og uden for vores område, herunder medlemskabet af Danske Patienter og
internationalt samarbejde i form af EUFAMI.
Generelt vedrørende omkostninger, herunder lønninger i foreningen
Da Bedre Psykiatris indtægter stammer fra enten bevillinger fra offentlige puljer eller fra fonde, medlemmer og
støtter, praktiseres en sparsommelig politik i forhold til den måde, som de økonomiske midler anvendes på;
eksempelvis udgør udgifterne til aktiviteter af foreningspolitisk karakter (landsbestyrelse,
Repræsentantskabsmøde m.m.) godt 2 % af foreningens udgifter i 2018. Ligesom eksempelvis de administrative
udgifter (kontorhold og øvrige personaleudgifter) tegner sig for 3 %.
Landsforeningen er ydermere ikke lønførende. Det skyldes på den ene side, at vi af principielle årsager ikke
ønsker at være det, da vi som frivillig social forening understøtter medlemmernes frivillige indsats, engagement
og arbejdskraft og på den anden side er vi – som modtagere af midler fra offentlige puljer – forpligtede til
niveau- og reguleringsmæssigt at følge niveau og udviklingen inden for statsområdet.
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I 2018 dækker det også vores forskellige kampagnetiltag i løbet af året for at sætte fokus på både behovet for en
bedre psykiatri og på foreningen, som et relevant tilbud for Danmarks mange pårørende; bl.a. i form af
kampagnen ”Pårørende er den bedste medicin”.
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Ledelsesberetning - fortsat
Konklusion
Landsforeningen må samlet set vurderes fortsat at være inde i en meget positiv og perspektivrig udvikling, både
hvad angår udviklingen af organisationen via de senere års medlems- og støtteudvikling samt den gunstige
udvikling i antallet af lokale afdelinger i hele landet.

Samtidig må det konstateres, at landsforeningen har en sårbarhed i forhold til en i forvejen begrænset økonomi.
Det vil derfor i de kommende år være en særlig prioritet at forsøge både at styrke det økonomiske grundlag for
landsforeningen som sådan samt fortsat at arbejde med over tid at sikre en mindre afhængighed af offentlige
bevillinger.
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Dette er alt sammen forhold, der er med til at gøre landsforeningen til en stærkere stemme for pårørende samt
med til at sikre, at landsforeningen i de kommende år kan gøre mere for endnu flere pårørende og mennesker
med psykisk sygdom, både lokalt og på landsplan.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Landsforeningen Bedre Psykiatri for 2018 er aflagt i overensstemmelse med
regnskabslovgivningens bestemmelser og foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Kontingenter
Kontingenter indtægtsføres i det omfang, de er indgået.
Tilskud
Modtagne tilskud henføres resultatmæssigt til den periode, der fremgår af de pågældende bevillingsskrivelser
under hensyntagen til forløbet af de tilknyttede aktiviteter. Tilskud, der modtages uden angivelse af
indtægtsperiode, indtægtsføres i modtagelsesåret.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger vedrørende likvide midler
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til personaleomkostninger, administration, lokaler, informationsarbejde,
rådgivning, udvikling og medlemspleje.
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Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Aktiver med en kostpris under t.kr. 50 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver vedr. indbetalt depositum i forbindelse med lejemål. Depositum indregnes til nominel
værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skat
Foreningen er skattefri.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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2018
kr.

2017
t.kr.

1.401.657
326.147
1.141.500
6.600.000
1.330.093
162.880
45.052
0
0
11.007.329

1.471
396
1.695
4.100
757
73
69
20
4
8.585

613.497

0

0
613.497

583
583

11.620.826
- 613.497
11.007.329

9.168
- 583
8.585

1.788.819
2.629.446

1.581
2.196

3.732.509

3.233

3.050.320
10
11.201.104

2.443
0
9.453

11 Overførsel til projekter .....................................................................................
11 Egenfinansiering, Projekt PårørendeRådgivning.............................................
Underskud projekter, der dækkes af foreningen ..............................................

- 713.497
100.000
0
10.587.607

- 595
12
8.870

RESULTAT.....................................................................................................
der disponeres således:
Overførsel til kapitalkonto................................................................................
Hensættelse til reservefond vedr. udviklingsprojekter ....................................

419.722

- 285

419.722
0
419.722

- 285
0
- 285

Noter
1
2

Indtægter
Kontingenter .....................................................................................................
Tilskud, Tips- og lottopuljen ............................................................................
Tilskud, fonde og virksomheder ......................................................................
Driftsstøtte, (Børne- og Socialministeriet) .......................................................
Indsamlinger og støttebidrag ............................................................................
Salg af informationsmateriale m.v. ..................................................................
Momsrefusion ...................................................................................................
Portostøtte .........................................................................................................
Renter ................................................................................................................
Generelle indtægter ........................................................................................
Tilskud, Trygfonden, projekt PårørendeRådgivning .......................................
Tilskud, Sundhedsministreret, pårørende cafeer for pårørende til psykisk
syge ...................................................................................................................
Formålsbestemte indtægter ...........................................................................
INDTÆGTER I ALT .....................................................................................
Overførsel til projekter .....................................................................................

3
4
5
6

Omkostninger
Rådgivningsydelser til pårørende.....................................................................
Generelt informations- og oplysningsarbejde ..................................................
Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v.
af de frivillige....................................................................................................
Medlemspleje og -service samt udvikling af det frivillige
sociale arbejde ..................................................................................................
Renteomkostninger ...........................................................................................
OMKOSTNINGER I ALT ............................................................................
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Resultatopgørelse 2018
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Balance 31. december 2018

Deposita ............................................................................................................
ANLÆGSAKTIVER (finansielle) ................................................................

2018
kr.
138.993
138.993

2017
t.kr.
138
138

Projekt, PårørendeRådgivningen......................................................................
Varelager ...........................................................................................................
Periodeafgrænsningsposter...............................................................................
Andre tilgodehavender .....................................................................................
Tilgodehavender .............................................................................................

0
37.472
1.452
735.833
774.757

0
30
126
345
501

Likvide beholdninger .....................................................................................

3.308.512

3.134

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ..............................................................

4.083.269

3.635

AKTIVER I ALT............................................................................................

4.222.262

3.773

Kapitalkonto .....................................................................................................
Hensættelse, reservefond vedr. udviklingsprojekter........................................
EGENKAPITAL I ALT ................................................................................

941.003
1.400.000
2.341.003

521
1.400
1.921

Bankgæld ..........................................................................................................
Skyldige omkostninger .....................................................................................
Feriepengereservation.......................................................................................
Forudbetalte kontingenter.................................................................................
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ............................................................

749
311.416
514.739
1.054.355
1.881.259

0
296
421
1.135
1.852

PASSIVER I ALT ..........................................................................................

4.222.262

3.773

Noter

11

7

8

PASSIVER
9
10

12

13
14

Eventualforpligtelser
Medarbejderforhold
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AKTIVER
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Noter

1 - Kontingenter
Kontingenter, medlemmer ................................................................................

2018
kr.

2017
t.kr.

1.401.657
1.401.657

1.471
1.471

2 - Tilskud Tips- og lottopuljen
Tilskuddet omfatter tilskud 2018 t.kr. 326, og tilskuddet er anvendt til medlemsmagasin t.kr. 280,
kontorhold m.m. t.kr. 15, samt husleje t.kr. 31.

3 - Rådgivningsydelser til pårørende
Lønninger m.m., andel......................................................................................
Husleje ..............................................................................................................
Kontorhold ........................................................................................................
Porto ..................................................................................................................
Revision ............................................................................................................
Bogføringsassistance ........................................................................................
Medieovervågning ............................................................................................
Hjemmeside ......................................................................................................
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................
Projekt, ” PårørendeRådgivningen” (overført til projekt)
(heraf løn t.kr. 343) ...........................................................................................
Projekt ”Pårørende cafeer for pårørende til psykisk syge” (overført
til projekt) (heraf løn t.kr. 302).........................................................................
Øvrige personaleomkostninger ........................................................................
IT omkostninger ...............................................................................................
Indkøb til videresalg .........................................................................................
Kampagne .........................................................................................................

Heraf foreningens andel.................................................................................

479.175
189.545
21.494
40.786
14.703
50.629
9.669
67.143
53.596

585
178
6
28
0
0
15
28
39

713.497

0

0
109.763
32.700
6.119
0
1.788.819

595
58
32
17
0
1.581

1.075.322

985
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I 2018 androg kontingent til almindeligt medlemskab kr. 250 (2017: kr. 250) og til
husstandsmedlemskab kr. 400 (2017: kr. 400).
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4 - Generelt informations- og oplysningsarbejde
Lønninger m.m., andel......................................................................................
Kontorhold ........................................................................................................
Husleje ..............................................................................................................
Revision ............................................................................................................
Bogføringsassistance ........................................................................................
Øvrige personaleomkostninger ........................................................................
IT omkostninger ...............................................................................................
Medieovervågning ............................................................................................
Interessevaretagelse ..........................................................................................
Hjemmeside ......................................................................................................
Indkøb til videresalg .........................................................................................
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................
Kommunevalg og kampagne............................................................................

Heraf foreningens andel.................................................................................
5 - Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v. af de frivillige
Lønninger m.m., andel......................................................................................
Kontor ...............................................................................................................
Husleje ..............................................................................................................
Revision ............................................................................................................
Bogføringsassistance ........................................................................................
Porto ..................................................................................................................
Øvrige personaleomkostninger ........................................................................
IT omkostninger ...............................................................................................
Projekt, diverse medlemsinitiativer..................................................................
Hjemmeside ......................................................................................................
Medieovervågning ............................................................................................
Kommunevalg og kampagne............................................................................
EUFAMI og øvrige kontingenter .....................................................................
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................
Omkostninger i f. m. nye afdelinger ................................................................
Kursusvirksomhed, herunder weekendseminar ...............................................
Støtte BPU ........................................................................................................
Indkøb til videresalg .........................................................................................
Kontingentandele, lokalafdelinger ...................................................................

Heraf foreningens andel.................................................................................

2018
kr.

2017
t.kr.

1.835.724
21.494
189.544
14.703
50.629
109.763
32.700
19.339
38.953
33.572
6.119
53.276
223.630
2.629.446

1.766
6
178
0
0
58
32
30
30
14
17
38
27
2.196

2.629.446

2.196

1.915.090
21.494
189.545
14.703
50.629
16.314
109.763
32.700
29.087
41.965
9.669
173.379
27.460
79.914
71.197
417.109
12.500
6.119
513.872
3.732.509

1.868
6
178
0
0
11
58
32
20
18
15
12
27
57
79
320
13
17
502
3.233

3.732.509

3.233
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Noter - fortsat
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6 - Medlemspleje og -service samt udvikling af det frivillige arbejde
Lønninger m.m. ................................................................................................
Projekt, diverse medlemsinitiativer..................................................................
Revision ............................................................................................................
Regulering vedr. tidligere år, projekt regnskaber (revision) ...........................
Skattemæssig rådgivning..................................................................................
Bogføringsmæssig assistance ...........................................................................
Gebyrer .............................................................................................................
Øvrige personaleomkostninger ........................................................................
Huslejeomkostninger m.m. ..............................................................................
Kontorhold m.m................................................................................................
Porto ..................................................................................................................
Dataløn gebyr....................................................................................................
EUFAMI og øvrige kontingenter .....................................................................
Magasinudgivelse .............................................................................................
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................
IT omkostninger ...............................................................................................
Interessevaretagelse ..........................................................................................
Hjemmeside ......................................................................................................
Indkøb til videresalg .........................................................................................
Støtte BPU ........................................................................................................

Heraf foreningens andel.................................................................................

7 - Andre tilgodehavende
Tilgodehavende ved salg ..................................................................................
Mellemværende med Bedre Psykiatri Ungdom...............................................
Tilgodehavende, Tryg fonden ..........................................................................
Tilgodehavende, P.A. Messersmidt og Hustrus fond ......................................
Tilgodehavende, Augustinus fonden................................................................
Øvrige tilgodehavender ....................................................................................

2018
kr.

2017
t.kr.

1.525.931
377.586
14.703
0
15.000
50.629
175.339
109.763
189.544
21.494
24.471
9.260
82.380
279.862
81.959
32.700
15.900
25.179
6.119
12.500
3.050.319

1.218
380
59
30
0
3
74
58
178
6
17
9
80
174
59
32
25
11
17
13
2.443

3.050.319

2.443

24.852
87.341
613.497
0
0
10.143
735.833

25
40
0
50
200
30
345
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2018
kr.

2017
t.kr.

0
819.146
0
657.468
735.000
0
1.076.512
14.814
4.149
11.423
3.318.512

251
662
1
659
742
25
756
38
0
0
3.134

9 - Kapitalkonto
Saldo 1. januar ..................................................................................................
Overført fra årets resultat..................................................................................
Saldo 31. december .........................................................................................

521.281
419.722
941.003

806
- 285
521

10 - Hensættelse, reservefond vedr. udviklingsprojekter
Saldo 1. januar ..................................................................................................
Overførsel fra årets resultat ..............................................................................
Saldo 31. december .........................................................................................

1.400.000
0
1.400.000

1.400
0
1.400

8 - Likvide beholdninger
Spar Nord (cibor) 9896 000 394 482 ...............................................................
Spar Nord (drift) 9896 000 415 918.................................................................
Spar Nord (projekt) 9896 000 46 32 ................................................................
Vestjysk Bank, 7600 1510 189 ........................................................................
Østjysk bank, 7230 2351 142 ...........................................................................
Spar Nord, 9385 4560 197 ...............................................................................
Spar Nord, Midler fra Socialministeriet...........................................................
Spar Nord, Dankort, JS.....................................................................................
Spar Nord, Dankort, KAA................................................................................
Spar Nord, Mastercard, JS................................................................................

11 - Hensættelse, PårørendeRådgivningen
Projektår 2018:
TRYGFONDEN, 2018, ansøgte midler i 2019 vedr. omkostninger anholdt i 2018 ...........

613.497

Omkostninger:
Lønomkostninger ...................................................................................................................
Rekruttering ...........................................................................................................................
Kursus nye bisiddere .............................................................................................................
Revision og regnskabsmæssig assistance .............................................................................
Bogføring ...............................................................................................................................
Udvikling, formidlingsmaterialer..........................................................................................
Udvikling, drift/rådgivningssportal .......................................................................................
Kontorhold .............................................................................................................................
Evaluering af projekt .............................................................................................................
Omkostninger afholdt i 2018 ..............................................................................................

342.632
50.759
25.052
8.000
8.000
125.253
147.548
1.842
4.411
713.497

Underskud, der dækkes af foreningen, (Egenfinansiering) ..................................................

100.000
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12 - Skyldige omkostninger
Kreditorer ..........................................................................................................
Skyldig ATP .....................................................................................................
Skyldige feriepenge ..........................................................................................
Skyldig pension ................................................................................................
Beholdning hvilende afdelinger .......................................................................
Afsat revision ....................................................................................................
Øvrige ...............................................................................................................

2018
kr.

2017
t.kr.

161.404
11.455
19.766
0
47.577
60.000
11.214
311.416

42
11
74
15
74
60
20
296

5.334.474
684.109
- 11.200
93.812
- 60.533
89.528
6.130.190

5.428
608
- 14
9
- 220
111
5.922

12

13

13 - Eventualforpligtelser
Foreningen har ingen eventualforpligtelser.

14 - Medarbejderforhold
Løn og gager .....................................................................................................
Pensioner...........................................................................................................
Fri telefon ..........................................................................................................
Feriepengeforpligtelse, ændring .......................................................................
Lønrefusion .......................................................................................................
Sociale ydelser ..................................................................................................

Antal personer (beregnet på gennemsnit af ATP for fuldtidsansatte) .............
(antal deltid 13 (2017:12), antal fuldtid 9 (2017:9))

28560/MMR/HVG/4+1
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