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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Håb i Psykiatrien.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis samt foreningens
vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 24. februar 2020
Bestyrelse

Lotte Frost Jørgensen

Lone Plesner Hjerrild

Kim Tosti Nielsen

formand
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Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der
påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Håb i Psykiatrien
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Håb i Psykiatrien for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis samt foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. 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 giver et retvisende billede i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis samt foreningens vedtægter. 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, 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 forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis samt
foreningens vedtægter.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

·

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, og 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.

·

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

Holstebro, den 24. februar 2020

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm
statsautoriseret revisor
mne21392
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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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Foreningsoplysninger
Foreningen

Håb i Psykiatrien
Sortedam Dossering 81
2100 København Ø

Bestyrelse

CVR-nr.:

39 52 78 71

Etableret:

30. april 2018

Hjemsted:

København Kommune

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Lotte Frost Jørgensen, formand
Penneo dokumentnøgle: 83OS3-OX4LZ-UCK7A-VM6CI-4VE6E-16Z2O

Lone Plesner Hjerrild
Kim Tosti Nielsen
Revisor

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med sidste år bestået i at skabe bedre vilkår for patienter med psykiatriske
sygdomme, hvor de er bosiddende og i behandling i Danmark.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningen har oplevet en markant stigning i aktivitetsniveauet, og der er ved udgangen af regnskabsåret
3 større projekter kørende. Projekterne er gjort mulige ved modtagelse af donationer fra en række fonde,
bl.a. Novo Nordisk Fonden, Oak Foundation Denmark samt Knud og Dagny Gad Andresen Fonden.
Årets resultat udgør et overskud på 952 t.kr. mod et underskud på 39 t.kr. sidste år.

Foreningens balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 1.044 t.kr. og en negativ egenkapital på 33 t.kr.
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Bestyrelsen har hensat 947 t.kr. af årets resultat til de kommende års projekter jf. bevillingsaftaler.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Håb i Psykiatrien er aflagt i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis samt foreningens vedtægter.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsåret.
Endvidere er formålet at give krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om anvendelse af modtaget
støtte fra fonde og interesseorganisationer.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Kontingenter og donationer vedrørende regnskabsåret indgår i resultatopgørelsen.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsåret indgår i resultatopgørelsen.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter er indregnet under aktiver og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.
Egenkapital
”Overført resultat” indeholder akkumuleret resultat samt resterende overførsel af årets resultat.
Hensatte forpligtelser
”Hensat til projekter” vedrører foreningens forpligtelse til at afholde projektomkostninger i henhold til
bevillingsaftalerne med de pågældende donationsydere.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Indtægter

Note
1
2
3
4

5
6
7
8
9

2019

2018

Omsætning/basisorganisation
Projekt "Fælles tredje for børn og unge"
Projekt "Sammen om noget"
Projekt "Motions-Café"

126.121
70.000
340.000
1.409.300

108.296
0
0
0

Indtægter i alt

1.945.421

108.296

Andre projektomkostninger
Projekt "Fælles tredje for børn og unge"
Projekt "Sammen om noget"
Projekt "Motions-Café"
Administrationsomkostninger

-61.324
-26.430
-194.047
-652.284
-59.332

-106.444
0
0
0
-40.452

Omkostninger i alt

-993.417

-146.896

Årets resultat

952.004

-38.600

Årets resultat fordeles således:
Projekt "Fælles tredje for børn og unge"
Projekt "Sammen om noget"
Projekt "Motions-Café"

43.569
145.954
757.016

0
0
0

Overført til "Hensat projekter"

946.539

0

Overført restandel af årets resultat

5.465

-38.600

Overført til "Overført resultat"

5.465

-38.600

952.004

-38.600

I alt
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Aktiver
Note

2019

2018

620
5.115

10.000
0

1.037.837

9.400

Omsætningsaktiver i alt

1.043.572

19.400

Aktiver i alt

1.043.572

19.400

-33.135

-38.600

-33.135

-38.600

946.539

15.000

946.539

15.000

0
130.168

40.000
3.000

130.168

43.000

130.168

43.000

1.043.572

19.400

10 Andre tilgodehavender
11 Periodeafgrænsningsposter
12 Likvide beholdninger

Passiver

Egenkapital
13 Overført resultat
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser
14 Hensat til projekter
Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
15 Gæld til bestyrelse og ledelse
16 Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

17 Eventualforpligtelser
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Omsætningsaktiver

Noter

108.296

70.000

0

70.000

0

340.000

0

340.000

0

1.409.300

0

1.409.300

0

61.324
0
0

106.096
15.000
-14.652

61.324

106.444

Projekt "Motions-Café"
Indbetaling Novo Nordisk Fonden

5.

126.121

Projekt "Sammen om noget"
Indbetaling Oak Foundation Denmark

4.

1.500
98.876
7.920

Projekt "Fælles tredje for børn og unge"
Indbetaling Knud og Dagny Gad Andresen Fonden

3.

9.200
116.921
0

Omsætning/basisorganisation
Kontingenter
Gaver og donationer til foreningen
Mødeindtægter

2.

2018

Andre projektomkostninger
Udbetalt til projekter
Ikke udbetalt i 2018 (skyldig)
Ikke anvendte/returnerede projektmidler 2018
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1.

2019

Noter

0
0
0

26.430

0

137.343
6.933
11.407
28.326
9.121
917

0
0
0
0
0
0

194.047

0

2.872
187.500
930
19.583
74.092
55.170
24.700
21.069
856
34.350
2.341
179.095
6.000
3.608
8.181
31.937

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

652.284

0

Projekt "Sammen om noget"
Mikrodonationer
Konsulentbistand, kommunikation
Konsulentbistand, starthjælp
Professionelle musikere
Indkøb af aktivitetskasser
Netværksmøder

8.

20.279
5.234
917

Projekt "Fælles tredje for børn og unge"
Katalysering via mikrodonation
Design og indkøb af aktivitetsrekvisitter
Tovholderbidrag og kommunikation

7.

2018

Projekt "Motions-Café"
Indledende brugerinput/interview
Konsulenthjælp SPRINT
Opsamling af brugerinput
Justeringsworkshops SPRINT
Antropologisk undersøgelse
Leje af lokaler til "Motions-Café"
Udstyr og træningstøj
Sund mad under træning/samvær
Transportomkostninger/ture
Personale på timebetaling
Frivillige hjælpere
Projektledelse og drift af motionscafeen
Træning af personale
Kontorartikler mv.
Kommunikationsmateriale
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
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6.

2019

Noter

59.332

40.452

31/12 2019

31/12 2018

620

10.000

620

10.000

5.115

0

5.115

0

431.967
605.870

9.105
295

1.037.837

9.400

Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalt forsikring

12.

3.000
18.000
1.230
7.920
1.872
6.438
17
1.100
875
0
0
0

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender

11.

2.282
0
211
2.628
0
7.759
975
1.523
0
2.639
30.000
11.315

Administrationsomkostninger
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
Advokathonorar
Kontorartikler
Generalforsamling, bestyrelsesmøder og andre møder
Strategidag
Webdesign
Gebyrer
Indsamlingsgebyr
Konsulenthonorar
Småanskaffelser
Husleje
Inventar

10.

2018

Likvide beholdninger
Nordea Bank, nr 4394 518 528
Nordea Bank, nr 4395 521 891
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9.

2019

Noter

-38.600

0
43.569
145.954
757.016

15.000
0
0
0

946.539

15.000

0

40.000

0

40.000

20.881
1.618
18.733
88.936

0
0
0
3.000

130.168

3.000

Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Skyldig ATP og andre sociale ydelser
Feriepenge
Skyldige omkostninger

17.

-33.135

Gæld til bestyrelse og ledelse
Gæld til Lotte Frost Jørgensen

16.

0
-38.600

Hensat til projekter
Andre projekter
"Fælles tredje for børn og unge"
"Sammen om noget"
"Motions-Café"

15.

-38.600
5.465

Overført resultat
Overført resultat 1. januar
Årets overførte overskud eller underskud

14.

31/12 2018

Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået lejekontrakt med årlig leje på 60 t.kr., der kan opsiges med 5 måneders
varsel.
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13.

31/12 2019

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Lotte Frost Jørgensen

Kim Tosti Nielsen
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