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Ledelsespåtegning 

 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen 
omhandler. 
 
 
København, den 23. marts 2017 
 
 

Bestyrelse 
 
 

   Birgit Elgaard Erik Ravn Ebbe Henningsen 
    (formand) (næstformand) 
 
 
  Ralph Jørgensen Martin Hansen  Hans Biering 
 
 
  Mads Engholm Pernille Hansen Erik Frandsen   
 
   
  Katrine Tilma 
     
 
 

       /Thorstein Theilgaard 
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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 23. marts 2017 
 
 
 Lars Ploug Sørensen Torsten Hjort Hansen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
 
Til bestyrelsen i Landsforeningen Bedre Psykiatri 

 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012.  

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser. Det er ligeledes vores 
opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der 
er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revionsskik, jævnfør bekendtgørelse nr. 101 af den 19. januar 

2012 om revision og tilskudskontrol med videre. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet 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 giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 101 af den 19. januar 2012 om revision og tilskudskontrol med videre. 

 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 drif-

ten, 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 fejlinforma-

tion, 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 Dan-

mark, bekendtgørelse nr. 101 af den 19. januar 2012 om revision og tilskudskontrol med videre, altid vil af 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat 

 

dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller 

fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, bekendtgørelse nr. 101 af den 19. januar 2012 om revision og 

tilskudskontrol med videre, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisi-

onen. Herudover: 

 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 væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af fondens 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 usikker-

hed 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ik-

ke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbe-

vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 

kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-

trol, 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 kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden op-

nået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
 
København, den 23. marts 2017 
 
CHRISTENSEN KJÆRULFF 
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
CVR-NR 15 91 56 41 

 
 
Sven-Erik Vejlby 
Statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 
 
 
Bedre psykiatri – et naturligt mødested og et stærkt talerør for pårørende 
 
2016 var endnu et travlt, spændende og begivenhedsrigt år for Bedre Psykiatri, hvor vi både har hjulpet og støttet 
mange tusinde pårørende via vores lokale og landsdækkende arbejde, og hvor vi har været med til at sikre en 
række konkrete resultater ift. en bedre psykiatri.  
 
Året har i særlig grad været præget af - også økonomisk - dels vores arbejde for at sætte behovet for en 
Psykiatriplan II på dagsordenen og dels et målrettet arbejde med at brede vores tilbud ud til endnu flere 
pårørende i Danmark, og dermed ikke mindst det betydelige arbejde med udvikle vores frivillige sociale arbejde 
lokalt til gavn og glæde for landets mange pårørende. 
 
I 2016 har vi oplevet fortsat fremgang i antallet af 
medlemmer, således at der ultimo 2016 er godt 
13.000 medlemmer - siden 2010 har vi været vidne 
til en tredobling af antallet af medlemmer.  
 
Den fortsatte medlemsfremgang betyder samtidig, 
at Bedre Psykiatri i 2016 fortsatte med 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 og for en bedre psykiatri. 

  
 
I forlængelse heraf er det glædeligt, at der i løbet af 2016 også er kommet flere lokalafdelinger til, således at vi 
fortsat har mere end 60 lokalafdelinger samt at antallet af frivillige fortsat vokser. 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 2016 har vores lokalafdelinger alt i alt hjulpet mere end 
30.000 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 støtte og hjælpe pårørende til psykisk syge, dels at sætte pårørendes vilkår og 
samfundsnytten af en bedre psykiatri stærkere på dagsordenen. 
 

 
Årets samlede resultat 
I 2016 har Bedre Psykiatri haft indtægter på kr. 10.664.442 (kr. 11.020.524 i 2015) samt omkostninger for kr. 
10.597.345 (kr. 10.299.628 i 2015). Landsforeningen går således ud af 2016 med et driftsoverskud på kr. 41.880. 
I alt er foreningens samlede egenkapital ved udgangen af 2016 (Reservefonden og egenkapitalen tilsammen) på 
kr. 2.206.767.  
 
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 flerårige mål i forhold til 
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. 
 
Bedre Psykiatri vil også i de kommende år have 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. 
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Ledelsesberetning - fortsat 
 
 
De bagvedliggende forhold for denne økonomiske udfordring er: 
 

 At en betydelig del af foreningens indtægter stammer fra offentlige tilskud (i 2016 udgør offentlige 
bevillinger ca. 55 % af indtægterne) samt at usikkerheden omkring foreningens indtægter årligt 
udgør op mod 25 % af de samlede indtægter (fonde, gaver, offentlige projekttilskud m.v.) 

 
 At væksten i antallet af medlemmer og udviklingen af organisationen betyder et større udgiftstræk 

end indtægterne fra kontingenter, samt at der ikke (endnu) fuldt og helt er udviklet en stærk tradition 
og kultur for, at medlemmer og sympatisører donerer penge. Vi kan dog konstatere en positiv 
udvikling i de seneste år 

 
 At landsforeningen har en relativ beskeden økonomisk polstring. Hvis man ser egenkapitalen og den 

særlige reservefond for udviklingsprojekter under ét i denne sammenhæng, så har vi med udgangen 
af 2016 på kr. 2.206.767 
 

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. 

 
Indtægter 
I 2016 har der alt i alt været indtægter for kr. 10.644.422 (kr. 11.020.534 i 2015).  
 
I 2016 har Bedre Psykiatri samlet set modtaget kr. 5.863.099 fra det offentlige - det svarer til 55 % af de samlede 
indtægter. Heraf udgør vores permanente driftsstøtte-bevilling i 2016 kr. 4.100.000. 
 
Godt 25 % af foreningens samlede indtægter stammede i 2016 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 forskel for landets mange 
pårørende, såvel medlemmer som dem, der ikke 
er medlemmer. Vi vil i den sammenhæng gerne 
udtrykke en særlig varm tak til Det Obelske 
Familiefond og A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for 
deres støtte til foreningens arbejde med udvikle 
organisationen, så vi kan gøre mere for flere 
pårørende. 
 

17%

55%

25%

3%
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Kontingenter og gaver Satspujle og øvrig offentlig støtte
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Ledelsesberetning - fortsat 
 
 
Alt sammen en støtte, som har været helt afgørende for landsforeningens arbejde og gunstige udvikling i 2016. 
Alle tilskud fra fonde m.v. er gået ubeskåret til at realisere konkrete indsatser for pårørende til psykisk syge i 
Danmark. 
 
Kontingenter og gavebidrag udgør i 2016 godt 17 % af indtægterne. I forbindelse med vores 
oplysningskampagner i løbet af året har foreningen fået mange nye medlemmer; i første omgang har de nye 
medlemmer fået et gratis intro-medlemskab i op til et halvt år; som vi via en særlig indsats efterfølgende arbejder  
med at konvertere til betalende medlemmer. Vi er derfor glade for, at kontingentindtægterne er stigende; ligesom 
vi noterer os med tilfredshed, at omfanget 
af gave-bidrag er i inde i en positiv 
udvikling. 
 
 
Udgifter 
De samlede driftsudgifter i 2016 har 
været på kr. 10.597.345. (kr. 10.299.628 i 
2015).  
 
 
Rådgivningsydelser  
Landsforeningens samlede drift og 
udvikling af rådgivnings-aktiviteterne 
udgjorde 21 % af de samlede udgifter i 
2016 - i alt kr. 2.213.009. 
 
Det vil sige udgifter til landsforeningens 
professionelle rådgivning af pårørende via foreningens rådgivning samt understøttelse af lokalafdelingernes hjælp 
til pårørende i form af samtalegrupper og via projekt Pårørende Caféer, hvor en række af lokalafdelinger laver 
åbne cafémøder, hvor pårørende kan komme ind fra gaden og få råd, støtte samt møde ligesindede. 
 
Her til kommer udgifter i forhold til vores meget udbredte pårørendepakke samt øvrige pårørende-publikationer. 
 
Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v. af de frivillige 
I 2016 tegner støtten til og udviklingen af lokalafdelingernes arbejde samt uddannelsen af foreningens mange 
frivillige sig for 34 % af de samlede udgifter; i alt er der brugt kr. 3.601.033. Det dækker over landsforeningens 
rådgivning af og sparring med de mere end 60 lokalafdelinger, 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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Ledelsesberetning - fortsat 
 
 
Generelt informations- og oplysningsarbejde 
18 % af landsforeningens udgifter i 2016 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 2016 
anvendt kr. 1.920.482 på dette arbejde. 
 
I 2016 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. 
 
Hertil kommer de afholdte udgifter til foreningens omfattende analyse- og researcharbejde, herunder også den 
fortsatte udvikling af landsforeningens vidensbank på hjemmesiden, som også i 2016 har skabt grundlag for hele 
foreningens arbejde med at sætte pårørendes vilkår og en bedre behandling af mennesker med psykiske 
sygdomme markant 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 2016 - i alt kr. 2.862.821. Ud over udgifterne til den løbende 
service af og administration i forhold til medlemmerne er der også tale om udgifterne i forbindelse med 
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, 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 og medlemmer 
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, adhoc-
udvalg m.m.) 3 % af foreningens udgifter i 2016. Ligesom eksempelvis de administrative udgifter (kontorhold og 
øvrige personaleudgifter) blot tegner sig for mindre end 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. 
 
 
Konklusion 
Landsforeningen må samlet set vurderes fortsat at være inde i en meget positiv og perspektivrig udvikling, både 
hvad angår udviklingen af organisationen via den markante medlemsudvikling samt den gunstige udvikling i 
antallet af lokale afdelinger i hele landet.  
 
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 til psykisk syge, både 
lokalt og på landsplan. 
 
Samtidig må det konstateres, at landsforeningen har en sårbarhed i forhold til en i forvejen begrænset økonomi. 
Det vil derfor i de kommende år fortsat være en særlig prioritet at forsøge både at styrke det økonomiske grundlag 
for landsforeningen samt arbejde med at sikre en mindre afhængighed af offentlige bevillinger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 
 
Årsrapporten for Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI for 2016 er aflagt i overensstemmelse med 
regnskabslovgivningens bestemmelser og foreningens vedtægter. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger. 
 
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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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. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 

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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Resultatopgørelse 2016 
     2016  2015 
Noter    kr.  t.kr. 

  Indtægter 
 1 Kontingenter .....................................................................................................  1.136.100  846 
 2 Tilskud, Tips- og lottopuljen ............................................................................  387.820  371 
  Tilskud, fonde og virksomheder ......................................................................  2.706.220  2.951 
  Tilskud, social- og Integrationsministeriet, Satspuljen ....................................  4.100.000  4.100 
  Tilskud, sundhedsministeriet ............................................................................  833.336  833 
  Tilskud, projektmidler ......................................................................................  200.000  0 
  Boligundersøgelse ............................................................................................  0  15 
  Gaver .................................................................................................................  639.282  513 
  Salg af informationsmateriale m.v. ..................................................................  39.282  37 
  Momsrefusion ...................................................................................................  60.756  56 
  Portostøtte .........................................................................................................  18.929  23 
  Offentlig indsamling .........................................................................................  0  3 
  Renter ................................................................................................................  754  7 
  Generelle indtægter ........................................................................................  10.122.479  9.755 
 
  Tilskud, Social- og Integrationsministeriet, uddannelse, kurser m.v.  
  for frivillige  ......................................................................................................  0  114 
  Tilskud, Social- og Integrationsministeriet, BU Netværk ...............................  0  1.167 
  Tilskud, Sundhedsministreret, pårørende cafeer for pårørende til psykisk  
  syge ...................................................................................................................  541.943  0 
  Formålsbestemte indtægter ...........................................................................  541.943  1.281 

 
  INDTÆGTER I ALT .....................................................................................  10.664.422  11.036 
  Overførsel til projekter .....................................................................................  - 541.943  - 1.281 

     10.122.479   9.755 
  Omkostninger  
 3 Rådgivningsydelser til pårørende .....................................................................  2.201.989  2.730 
 4 Generelt Informations- og oplysningsarbejde..................................................  1.920.482  1.688 
 5 Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v.  
  af de frivillige ....................................................................................................  3.612.053  3.024 
 6 Medlemspleje og -service samt udvikling af det frivillige  
  sociale arbejde ..................................................................................................  2.862.821  2.858 
  OMKOSTNINGER I ALT ............................................................................  10.597.345   10.300  
 
 11-12 Overførsel til projekter .....................................................................................  - 592.783   - 1.269 
 11-12 Underskud projekter, der dækkes af foreningen ..............................................  76.037   105 

     10.080.599  9.136 
 

  RESULTAT .....................................................................................................  41.880  619 
  der disponeres således: 
  Overførsel til kapitalkonto ................................................................................  41.880  69 
  Hensættelse til reservefond vedr. udviklingsprojekter ....................................  0  550 
     41.880  619
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Balance 31. december 2016 
 

AKTIVER 
     2016  2015 
Noter    kr.  t.kr. 
  Deposita ............................................................................................................  136.186  135 

  ANLÆGSAKTIVER (finansielle) ................................................................  136.186  135 
  
  Varelager ...........................................................................................................  57.515  18 
  Periodeafgrænsningsposter ...............................................................................  12.229  227 
 12 Tilgodehavende vedr. ”Skole for mig” ............................................................  0  25 
 7 Andre tilgodehavender .....................................................................................  907.137  1.041 
  Tilgodehavender .............................................................................................  976.881  1.311 
   
 8 Likvide beholdninger .....................................................................................  2.821.640  2.442 
 

  OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ..............................................................  3.798.521  3.753 
 
 

  AKTIVER I ALT ............................................................................................  3.934.707  3.888 
 
 

PASSIVER 
 
 9 Kapitalkonto .....................................................................................................  806.767  765 
 10 Hensættelse, reservefond vedr. udviklingsprojekter ........................................  1.400.000  1.400 

  EGENKAPITAL I ALT ................................................................................  2.206.767  2.165 
 
 11 Hensættelse vedr. pårørende cafeer for pårørende til psykisk syge ................  0  0 

  HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT ....................................................  0  0 
 
  Bankgæld, Mastercard ......................................................................................  12.926  25 
 13 Skyldige omkostninger .....................................................................................  448.270  236 
  Feriepengereservation .......................................................................................  411.344  518 
  Forudbetalte kontingenter .................................................................................  855.400  944 

  GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ............................................................  1.727.940  1.723 
 
  PASSIVER I ALT ..........................................................................................  3.934.707  3.888 
 
 14 Eventualforpligtelser 
 15 Medarbejderforhold 
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Noter 

 
 
     2016  2015 
     kr.  t.kr. 

1 - Kontingenter 
 Kontingenter, medlemmer ................................................................................  1.136.100  846 

   1.136.100  846 
 
I 2016 androg kontingent til almindeligt medlemskab kr. 200 (2015: kr. 200), til husstandsmedlemskab 
kr. 300 (2015: kr. 300) og til støttemedlemskab kr. 300 (2015: kr. 300). 
 
 

2 - Tilskud Tips- og lottopuljen 
 Tilskuddet omfatter tilskud 2016 t.kr. 387. 
 Tilskuddet t.kr. 387 er anvendt til medlemsmagasin t.kr. 215, kontorhold m.m. t.kr. 15, husleje t.kr. 105 

samt bestyrelses- og repræsentantskabsmøder m.m. t.kr. 52. 
 
 

3 - Rådgivningsydelser til pårørende 
 Lønninger m.m., andel .....................................................................................  1.039.936  906 
 Husleje ..............................................................................................................  176.423  170 
 Kontorhold ........................................................................................................  15.704  3 
 Porto ..................................................................................................................  22.417  26 
 Medieovervågning ............................................................................................  13.736  2 
 Hjemmeside ......................................................................................................  5.744  14 
 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................  71.506  58 
 Uddannelse, frivillige (overført projekt) (heraf løn 3.952) .............................  0  219 
 Projekt, ”Skole for mig” (overført projekt) (heraf løn t.kr. - 25) ....................  - 25.197  25 
 Projekt ”Pårørende cafeer for pårørende til psykisk syge” (overført 
 til projekt) (heraf løn t.kr. 302) .........................................................................  617.980  0 
 Øvrige personaleomkostninger ........................................................................  54.035  83 
 IT omkostninger ...............................................................................................  37.308  34 
 Netværksdannelse, heraf udgør lønninger t.kr. 924 
 (2015: t.kr. 514) (overført projekt) ...................................................................  0  1.025 
 Indkøb til videresalg .........................................................................................  6.200  0 
 Kampagne .........................................................................................................  166.197  165 
   2.201.989  2.730 
 

 Heraf foreningens andel .................................................................................  1.609.206  1.461 
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Noter - fortsat 

 
 
   2016  2015
   kr.  t.kr. 

4 - Generelt informations- og oplysningsarbejde 
 Lønninger m.m., andel .....................................................................................  1.435.666  1.257 
 Kontorhold ........................................................................................................  15.703  3 
 Husleje ..............................................................................................................  176.423  170 
 Porte ..................................................................................................................  22.417  0 
 Øvrige personaleomkostninger ........................................................................  54.035  83 
 IT omkostninger ...............................................................................................  37.308  34 
 Medieovervågning ............................................................................................  27.473  5 
 Interessevaretagelse ..........................................................................................  26.990  42 
 Hjemmeside ......................................................................................................  11.488  28 
 Indkøb til videresalg .........................................................................................  6.200  0 
 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................  71.506  58 
 Kommunevalg og kampagne ...........................................................................  35.273  8 

   1.920.482  1.688 
 

 Heraf foreningens andel .................................................................................  1.920.482  1.688 
 
 

5 - Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v. af de frivillige 
 Lønninger m.m., andel .....................................................................................  1.935.818  1.769 
 Kontor ...............................................................................................................  15.704  3 
 Husleje ..............................................................................................................  176.423  171 
 Porto ..................................................................................................................  22.417  0 
 Øvrige personaleomkostninger ........................................................................  54.035  83 
 IT omkostninger ...............................................................................................  37.308  34 
 EUFAMI ...........................................................................................................  34.625  24 
 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................  107.259  87 
 Omkostninger i f. m. nye afdelinger ................................................................  100.204  128 
 Kursusvirksomhed, herunder weekendseminar ...............................................  699.439  411 
 Støtte BPU ........................................................................................................  50.431  10 
 Indkøb til videresalg .........................................................................................  6.200  0 
 Kontingentandele, lokalafdelinger ...................................................................  372.190  304 

   3.612.053  3.024 
 

 Heraf foreningens andel .................................................................................  3.614.744  3.024 
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Noter - fortsat 
 
 
   2016  2015
   kr.  t.kr. 

6 - Medlemspleje og -service samt udvikling af det frivillige arbejde 
 Lønninger m.m. ................................................................................................  1.307.669  1.380 
 Projekt, diverse medlemsinitiativer ..................................................................  535.011  511 
 Revision ............................................................................................................  46.563  35 
 Regulering vedr. tidligere år, projekt regnskaber (revision) ...........................  24.687  0 
 Skattemæssig rådgivning ..................................................................................  3.125  4 
 Gebyrer .............................................................................................................  103.071  82 
 Øvrige personaleomkostninger ........................................................................  54.035  83 
 Huslejeomkostninger m.m. ..............................................................................  176.423  171 
 Kontorhold m.m................................................................................................  15.703  3 
 Porto ..................................................................................................................  22.418  26 
 Dataløn gebyr ....................................................................................................  9.885  12 
 EUFAMI, diverse .............................................................................................  103.874  71 
 Magasinudgivelse .............................................................................................  268.962  304 
 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ..............................................  107.259  87 
 IT omkostninger ...............................................................................................  37.308  34 
 Interessevaretagelse ..........................................................................................  21.148  29 
 Medieovervågning ............................................................................................  13.736  2 
 Hjemmeside ......................................................................................................  5.744  14 
 Indkøb til videresalg .........................................................................................  6.200  0 
 Tab på tilgodehavender ....................................................................................  0  10 

   2.862.821  2.858 
 

 Heraf foreningens andel .................................................................................  2.862.821  2.858 
  
 
7 - Andre tilgodehavende 
 Tilgodehavende tilskud, Tips og Lottomidler ..................................................  0  371 
 Tilgodehavende løn tilskud ..............................................................................  0  108 
 Mellemværende med Bedre Psykiatri Ungdom...............................................  29.741  54 
 Tilgodehavende, APM bevilling ......................................................................  758.720  0 
 Tilgodehavende, Bech Bruun ...........................................................................  100.000  0 
 Tilgodehavende, Socialministeriet ...................................................................  0  100 
 Tilgodehavende, Det Obelske Familiefond .....................................................  0  375 
 Øvrige tilgodehavender ....................................................................................  18.676  33 

   907.137  1.059 
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Noter - fortsat 
 
   2016  2015 
   kr.  t.kr. 

8 - Likvide beholdninger 
 Spar Nord (cibor) 9896 000 394 482 ...............................................................  417.722  336 
 Spar Nord (drift) 9896 000 415 918 .................................................................  344.672  558 
 Spar Nord (projekt) 9896 000 46 32 ................................................................  1.315  2 
 Vestjysk Bank, 7600 1510 189 ........................................................................  659.318  660 
 Østjysk bank, 7230 2351 142 ...........................................................................  738.547  740 
 Spar Nord, 9385 4560 197 ...............................................................................  25.397  25 
 Spar Nord, Midler fra Socialministreret ..........................................................  573.099  114 
 Spar Nord, Dankort ..........................................................................................  17.149  3 
 Danske Bank, Mobilpay ...................................................................................  44.421  4 

   2.821.640  2.442 
   

9 - Kapitalkonto 
 Saldo 1. januar ..................................................................................................  764.887  696 
 Overført fra årets resultat ..................................................................................  41.880  69 

 Saldo 31. december .........................................................................................  806.767  765 
 
 

10 - Hensættelse, reservefond vedr. udviklingsprojekter 
 Saldo 1. januar ..................................................................................................  1.400.000  850 
 Overførsel fra årets resultat ..............................................................................  0  550 

 Saldo 31. december .........................................................................................  1.400.000  1.400 
 
 

11 - Hensættelse, vedr. pårørende cafeer for pårørende til psykisk syge  
 Projektår 2016: 
 Sundhedsministreret, 2016, modtagne midler ......................................................................  541.943 
 
 Omkostninger: 
 Lønomkostninger, projektledelse ..........................................................................................  279.041 
 Uddannelse, kurser, workshops .............................................................................................  50.181 
 Materialer og værktøjer .........................................................................................................  117.173 
 Revision og regnskabsmæssig assistance .............................................................................  15.000 
 Bogføring (Løn) .....................................................................................................................  8.400 
 Kontorhold .............................................................................................................................  9.242 
 Rejser og transport .................................................................................................................  28.898 
 Lokaleleje ...............................................................................................................................  920 
 Intern konsulentbistand .........................................................................................................  14.000 
 Serviceydelser og konsulentbistand ......................................................................................  95.125 
 Omkostninger afholdt i 2016 ..............................................................................................  617.980 
 
 Underskud, der dækkes af foreningen projektår 2016 ..........................................................  - 76.037 
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Noter - fortsat 

 
 
     2016 
    kr. 

12 - Hensættelse, vedr. ”Skole for mig” 
 Overført fra sidste år ....................................................................................................................   - 25.197 
  
 Lønninger, retur ...........................................................................................................................   25.197 

 Resultat der overføres til næste år ...........................................................................................   0 

 
 

13 - Skyldige omkostninger 
 Kreditorer ..........................................................................................................  231.961  75 
 Skyldig ATP .....................................................................................................  11.739  12 
 Skyldige feriepenge ..........................................................................................  32.391  9 
 Skyldig pension ................................................................................................   1.901  5 
 Beholdning hvilende afdelinger .......................................................................  74.415  90 
 Afsat revision ....................................................................................................  45.000  30 
 Øvrige ...............................................................................................................  50.863  15 

   448.270  236 
 
 
14 - Eventualforpligtelser 
 Foreningen har ingen eventualforpligtelser. 
 

 
15 - Medarbejderforhold 
 Løn og gager .....................................................................................................  5.632.636  5.792 
 Pensioner ...........................................................................................................  653.451  681 
 Fri telefon ..........................................................................................................  - 12.825  - 12 
 Feriepengeforpligtelse, ændring .......................................................................  - 107.197  47 
 Lønrefusion .......................................................................................................  - 224.773  - 383 
 Sociale ydelser ..................................................................................................  109.167  114 

   6.050.459  6.239 
 
 
 Antal personer (beregnet på gennemsnit af ATP for fuldtidsansatte) .............  14  15 
 (antal deltid x (2015:13), antal fuldtid x (2015:13)) 
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