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ENVISOR

Ledelsespåtegning 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Håb i Psykiatrien for regnskabsåret 20. marts -

31. december 2018, foreningens første regnskabsår. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter 

for regnskabsåret 20. marts – 31. december 2018.

Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 

de forhold, beretningen omhandler.

Bestyrelsen

Lotte Frost Jørgensen Lone Hjerrild

Formand

Kim Tosti Nielsen

Godkendt og vedtaget på foreningens generalforsamling, den 19. marts 2019

Dirigent

København, den      februar 2019
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Revisorerklæring 

Vi har udført rewiev af det af bestyrelsen aflagte, første årsregnskab for 2018 for foreningen Håb i

Psykiatrien. Regnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven og omfatter resultatopgørelse, balance 

og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er at assistere ledelsen med 

at opstille regnskabet i henhold til årsregnskabsloven. 

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 

konkludere, at årsregnskabet ikke, i alle væsentlige henseender, giver et retvisende billede af 

foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af  

foreningens aktiviteter i regnskabsåret 20. marts – 31. december 2018 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven.
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Erik Plinius, revisor, HD

SYMBION, Fruebjergvej 3
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ENVISOR

Ledelsens beretning

Håb i Psykiatrien blev stiftet den 20. marts 2018, som en almennyttig og velgørende  forening,  der  

har til formål at arbejde for bedre vilkår for patienter med psykiatriske sygdomme, der er i

behandling og bosiddende i Danmark.

Med henblik på at opfylde formålet vil foreningen blandt andet:

- Udlodde økonomisk støtte til konkrete aktiviteter og indkøb for enkelte patienter eller grupper 

af patienter.

- Etablere kontakter til et hold af foretrukne leverandører, kunstnere, m.v., for at lette koordinering

og samarbejde i og for sundhedsvæsenet, og

-       Opsamle erfaringer og udbrede disseOpsamle erfaringer og udbrede disse

Foreningen har siden starten i marts 2018 på 8 måneder støttet 52 forskelige projekter fordelt over

hele Danmark. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens skriftlige beretning.

Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat på kr. -38.600 er tilfredstillende henset til de afholdte etableringsomkostninger m.v.

Foreningens egenkapital er som følge heraf negativ med det tilsvarende beløb. Det forventes, at den

negative saldo bliver dækket ind ved foreningens fortsatte drift over de kommende år.

Som led i foreningens formål ønsker foreningen at skabe spændende indhold og særlige 

øjeblikke, og at inspirere patienter til at italesætte deres ønsker og drømme og til, sam- men 

med personale og pårørende, i fællesskab at søge realiseret øjeblikke af glæde og håb.
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ENVISOR

Note Kroner

Indtægter

Kontingenter 1.500                     

Gaver og donationer til foreningen 98.876                   

Mødeindtægter 7.920                     

Indtægter i alt 108.296                

Udgifter

Projektomkostninger 2 -106.444               

Generalforsamling og bestyrelsesmøder -7.920                    

Strategidag -1.872                    

Web design -6.438                    

Kontorartikler og porto -1.230                    

Bank og MobilePay gebyrer -17                         

Indsamlingsgebyr -1.100                    

Konsulenthonorar -875                       

Regnskab og revision -3.000                    

Advokat -18.000                 

Udgifter i alt -146.896               

RESULTAT FØR RENTER -38.600                 

Finansielle poster

PERIODENS RESULTAT (UNDERSKUD) -38.600                 

Der foreslås overført til næste år

Resultatopgørelse for året 2018
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ENVISOR

Note Kroner

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender (LF) 10.000

Bank 4394 518 528 9.105

Bank 4395 521 891 296

Likvide midler i alt 9.400

Omsætningsaktiver i alt 19.400

AKTIVER I ALT 19.400

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital, primo 0

Periodens resultat -38.600

EGENKAPITAL I ALT (negativ) -38.600

GÆLD

Privat lån, Lotte Frost 40.000

Hensat til uddelinger 2 15.000

Skyldige omkostninger 3.000

Gæld i alt 58.000

PASSIVER I ALT 19.400

Balance  pr. 31. december 2018
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ENVISOR

Note 1: Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og

risici har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og afgifter.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter de til foreningens drift afholdte omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, 

der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Der er ikke betalt renter på det optagne lån.

Skatter

Forening er skattefri, da den udelukkende er almennyttig eller almenvelgørende, 

og den ikke har nogen erhvervsmæssig indkomst.

Note 2: Hensat til uddelinger

Bevilgede projektmidler 2018 121.096              

Udbetalt til projekter 2018 106.096            

Ikke udbetalt i 2018 (skyldigt) 15.000              

Ikke anvendte/returnerede projektmidler 2018 -14.651             

Udgiftsførte projektmidler 106.444             

Skyldige projektmidler 31.12.1018 15.000                

Noter til årsregnskabet

Årsrapporten for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 

for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
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