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Bestyrelsens pdtegning

Bestyrelsen for Posit ivgruppen har dags dato behandlet og godkendt Arsrapporten for
regnskabsAret '1. januar 2015 - 31. december 2015.

Arsrapporten aflegges i overensstemmelse med Arsreg nskabsloven med de ti lpasninger,
der er nodvendige for foreningen.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende bil lede af foreningens aktiver,
passiver, f inansielle sti l l ing pr 31 . december 2015 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsAret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Arsrapporten indsti l les t i l  generalforsamlingens godkendelse.
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Thomas Andersen
N estfo rmand

Martin Carlsen
Formand



Den uafhangige revisors erklaring

Ti l  medlemmerne i  POSITIVGRUPPEN.

Petegn jng pa arsregnskabet .

Jeg har  rev ideret  ersregnskabet  for  POSITIVGRUPPEN for  regnskabsdret

1.  )anuat  2015 -  31 .  december 2015,  omfat tende anvendi  regnskabspraksis ,

resultatopgo relse, balance og noter. Arsregnskabet aflegges efter arsregnskabslovens

bestemmelser samt foren ingens vedtegter.

Ledelsens ansvar  for  arsregnskabet

Lede sen har ansvaret for at udarbejde og aflegge et arsregnskab, der giver et ret-

v isende b i l lede i  overensstemmelse med Srsregnskabsloven.
Ledelsen har  endvidere ansvaret  for  den in terne kontro l .  som ledelsen anser  for

nodvend g for at udarbejde et drsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fell.
Revisors ansvar

lV i t  ansvar  er  at  udtrykke en konklus lon om arsregnskabet  pa grundlag af  min rev is ion
Jeg har  udfor t  min rev is ion i  overensstem melse med in ternat  onale s tandarder  for
revision og yderligere krav lfolge dansk rev sodovglvning. Dette krever, at jeg overholder
etiske krav samt planlagger og udforer revisionen for at opnd hoj grad af sikkerhed
for at dfsregnskabet er uden v€sent g fejllnformation.
En revision omfatter udforeise af revisionshandlinger for at opnd revisionsbevis for

belob og oplysninger  i  ersregnskabet .
De valgte handl inger  afhenger  af  rev isors vurder ing,  herunder  vurder ing af  r is ic i  for
v@sentlig fejlinformation i arsregnskabet uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
re ievant  for  se lskabets udarbeldelse af  e t  arsregnskab,  der  g iver  et  re tv  sende b i l lede.
Form6let  hermed er  at  udforme rev is ionshandl inger .  der  er  passende ef ter  omstaen-
dighederne, men ikke at udtrykke en konkluslon om effektiv teten af selskabets
interne kontro l .

En rev is ion omfat ter  endvldere vurder ing af ,  om den regnskabspraksis ,  som ledelsen
har  anvendt  er  passende og om de regnskabsmassige skon sorn edelsen har
udovet ,  er  r imel ige samt en vurder  ng af  den samlede prasentat  on af  drsregnskabet .

Det er rnin opfaitelse, at det opneede revisionsbevis er tilstr@kker'dt ^^ o^n6t c^m

g rundlag for  min konklus ion
Revis ionen har  ikke g ivet  anledning t l l  forbehold.

Konklus on

Det er mrn opfattelse, at arsregnskabet i giver et retvisende billede af foreningens
aktrver, pass ver og den finansielle stilling pr. 71.12-2015. samt af resultatet
af foreningens aktiviteter for gsnsf{Asar/t/015 er I overensstemmelse med
ersreg nskabslove n samt r7frniny'en//ftat",
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16. marts 2016

Reg istreret Revf-so/
Soren Ost Hansen
Butieru p Byvef4
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Anvendte reg n s ka bs pra ks is:

Arsrappoden for foreningen POSITIVGRUppEN er af lagt i  overenssremmetse med
arsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de fornodne
t i lpasninger t i l  foren ingen

Resu ltatopgorelsen
Nettoomsatning
Nettoomsaetning indregnes j resultatopgoreisen sifremt levering og rrsikoovergang
t i l  kober har fundet sted inden arets udgang. Nettoomsetningen indregnes eksklu_
sive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse meo satqet.

Andre driftsindtagter og -omkostninger
Andre driftsindtegter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekund€r
karakter i forhold til foreningen hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger t i l  d istr ibut ion, salg,  reklame,
administrat ion lokaler,  tab pa debitorer operat ionel  e leasingom kostn inger m.v

Finansiel le poster
Finansiel le indtegter og omkostninger indregnes i  resul tatopgoreisen med de
be ob der vedrorer regnskabseret Finansie le indt@gter og omkostninger omfatter
renteindtegter og renteom kosininger samt gebyrer.

Ekstraordinare indtagter og omkostninger
Ekstraord naere ndtagter og omkostn jnger indeholder indtagter og omKosrnlnger,
som hrdrorer fra begivenheder elier transaktioner. der klart afuiqer fra den ordin€re
drifr og som ikke forventes at vere ar tj oaqevendende karakte;

Skat af arets resultat:

Forenrngen er fritaget for skat.



Note

Resuftatopgorelse 1 11 - 31 112 201 5

INDTAGTER
Tips- & Lotto Drif tsmidler
Kontingenter
Lands indsaml ing
Gaver
Ron+o in r l +on io r

PUF mid le r
$18-Mid le r
Brugerbetal ing
Div. indtegter
Tips og Lotto, aktivitetspu ljen
Indtagter i  al t :

Patientforening
Verested
Tips og Lotto, aktivitetspu lje n
Hensat Tips- og Lotto Driftsmidler anvendt i 2015
Hensat Tips- og Lotto Driftsmidler
Ovrige projekter
Udgifter i alt

ARETS RESULTAT

174 612
17.250
9 627

36 484
219

120.000
56 000
s5.227
2 935

100.476

)

2
2

1
2
3

612.830

31 .248
446.916
100.476

-162 586
174.612

0
590.667

22.163



Balance pr.  31. december 2015

Note
AKTIVER

Kassebeho ldn ing
IndestAende Danske Bank
T i l n n r l  a  h  a r r o n r l o r

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital
Hensat uforbrugte midler
Hensat forudbetalte t i lskud
Skyldige skatter mv.
Skyldige omkostninger

Passiver i  al t

12 713
547 617
388 097

3

948.427

467 039
33 608

174 612
32 871

240.297

948.427



NOTE 1 : PATIENTFORENING

Adm in istrat ion:
Kontorart ikler
Fotokopi
Te lefon
Gebyrer - bank mv.
Porto
Reparation og vedl igeholdelse
Rep resentatio n
Korsel
Revision
la l t

Informationsvirksomhed
Posit ivnyt og Nyhedsbreve
Medlemskab andre foreninger
I  a l t

Med lemsaktivi tete r
Arsdagsfest og medlemsmoder
la l t

Udgifter vedr. patientforening i  alt

5 484
4.911
3.774
5 468

520
0

1.066
0

B 750
29.973

0
1.000
1.000

275
275

31.248



NOTE 2: V,lERESTED

Indtagter vedr. varestedet
PUF-Mid le r
$18-Mid le r
Diverse indtagter
Brugerbetal ing. Faellesspisninger
Indtagter vedr. varested i alt

Personale
LO n  n  Inger
Zvrige personaleom kostn inger
la l t

Ad m in istrat ion
Med lemstelefon
I alt

Lokaler og inventar
Rengor ing
El, vand & varme
Alarm
Reparation og ved l igeholdelse
Inve nta rudskif tn ing
EDBanskaffelser
Haveved l igeholdelse
la l t

Aktiviteter
Ko rselshjelp
Smigrupper
Blomster t i l  indlagte og barebuketter
Abonnement pA aviser & Tv-l icens
Netcafe
Brugeraktivi teter - (mAlgruppen)
World Aids Day
I  a l t

Fa l less pis n inger
Fa l lessp isn  inger
I  a l t

Udgifter vedr. varested i  alt

Nettoudgift ved drift af verested

120.000
56.000
2.935

95.227
274.162

108 875
8 276

117.151

4.000
4 000

3 676
50 034
24 048
27.487
5.209

0
720

t t t . t t +

274
1.955
2.494
4.950
3.255

0
2 1 .995
34 923

179 668
179  668

446.916

172.754



NOTE 3: Tips og Lotto, Aktivi tetspul jen

Tif skud v edr. 201 41201 5
Tilskud fra Su ndhedsministeriet

Heraf forbrugt i 2014:
A) Webside, information, undervisning i
B) Informations- og debatmoder

Heraf forbrugt i 2015:
A) Webside, information, undervisning i
B) Informations- og debatmoder

Samlet forbrug 2014 &2015

Over-/underskud overfsres ttl 20 1 5120 1 6

Tilskud vedr. 201 5/201 6
Tilskud fra S u nd hedsm in isteriet

Heraf forbrugt i 2015:
A)  Webside,  in format ion,  underv isn ing i i t
B)  In fo ,  debatmoder  mm

Hensat t i l  forbrug i 2016

Forbrug note 3 samlet 2015
A) Webside. information, undervisning i
B) Informations- og debatmoder

NOTE 4: Egenkapital

Egenkapital primo
Arets resu ltat
Egenkapital ult imo

90.000

20.000
25.516
45 916

35 000
9.084

45.916

44.08444.084

25.000
31 .392

90 000

0

90.000
90.000

56 392 56 392

33.608

60 000
40.476

100 476

444 876
22 163

467.039

1 0



NOTE 5: Stotter

Vi har I 2015 med tak modtaget stotte til drift af forening og v@rested samt aktiviteter:

Frederiksberg Kommune
Kobenhavns Kommune

Gentofte Kommune
Hole-Taastrup Kommune

Glostrup Kommune
Tips & Lotto, driftsmidler

Tips & Lotto, aktivitetsmid ler
Social- og Integrationsministeriet

Bagermester Max Winther, Trianon Bageri
Landsindsaml ing

Gaver

1 1


