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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 for
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.
Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik samt i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 ( Driftstilskud ), bekendtgørelse nr 112 af 15.
juni 2020 ( Ulfri 2020) og. bekendtgørelse nr 1292 af 15. juni 2021 ( Ulfri 2021 ).
.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Odense, den 27. april 2022

Landsledelsen

Hanne Wiingaard

Steen Moestrup

Lenette Rasmussen

Bettina Kræmer Mærsk

Clarissa Emiria Sørensen

Grethe Kristine Nørgaard

Henrik Kromann Hansen

Cornelius Christiansenen

Hanne Carlsen

Lene Kristiansen

Helle Sibbersen

Tom Jul Pedersen

Jens Rasmussen
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidigt er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen
omhandler.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Den uafhængige revisors erklæring

Til den daglige ledelse i Landsforeningen Af nuværende og tidligere
Psykiatribrugere

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.2021 i overensstemmelse med god regnskabsskik som
beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

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 bekendtgørelserne nr. 2282 af 29.
december 2020 og nr. 112 af 5. februar 2020 samt 1292 af 15. juni 2021. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med
international Ethies Standard Board for Accountants internationale retningslinier for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IEBSBA
cODE.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god rtegnskabsskik. 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
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Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Af nuværende og tidligere
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere for regnskabsåret 01.01.21 31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance,. egenkapital og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik som beskrevet under
anvendt regnskabspraksis.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Den uafhængige revisors erklæring

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

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
erklæring 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. bekendtgørelserne nr. 2282 af 29. december 2020 og bekendtgørelse
nr. 112 af 5. februar 2020, samt bekendtgørelse nr. 1292 af 15 juni 2021, 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.
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. bekendtgørelserne nr. 2282 af 29. december 2020 og bekendtgørelse nr. 112 af 5.
februar 2020, samt bekendtgørelse nr. 1292 af 15. juni 2021, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. 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 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
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Revisors ansvar for revisionen og årsregnskabet

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Den uafhængige revisors erklæring

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 erklæring 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 erklæring. 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.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
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 virksomheder, der er
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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.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Den uafhængige revisors erklæring

omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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.

Søborg, den 27. april 2022
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Michael Anker
Reg. revisor

Anders Bjerglund Andersen
Statsaut. revisor
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk 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 meddelte 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 virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Foreningens Formål
Formålsparagraf i henhold til vedtægterne:

Foreningens formål er at:
- Styrke og forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere.
- Sikre indflydelse på beslutninger, der træffes lokalt, nationalt og internationalt.
- Fremme den enkeltes ret til at bestemme over og tage ansvar for sit liv.
- Bekæmpe enhver form for diskriminitation og forskelsbehandling.
-Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre
samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse.
- Hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke os om egne oplevelser, erfaringer og behov.
-Skabe og arbejde for nye og ikke-tvangsprægede hjælpeforanstaltninger og -institutioner
indenfor og under psykiatrien.
-Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tidligere
psykiatribrugere.
-Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som arbejdstagere og
bevidstgøre psykiatribrugere om faglige rettigheder.aktiviteter best år i ...
Væsentlige ændringer i foreningens aktiviteter
Foreningen har på grund af COVID-19 været forhindret i at afvikle de planlagte aktiviteter og
som følge deraf er driftsbevillingen for 2021 ikke forbrugt..

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 - 31.12.21 udviser et resultat på DKK 42.897 mod DKK
48.368 for tiden 01.01.20 - 31.12.20. Balancen viser en egenkapital p å DKK 1.008.572.

Forventet udvikling
Foreningen forventer at den i 2022 får mulighed for at iværksætte aktiviteter som det ikke har
været mulig på grund af COVID-19. Foreningens ledelse forventer derfor at kunne anvende
de opsparede midler indenfor en kort årrække.
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Foreningens overordnede formål:
Landsforeningen er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere kan støtte
hinanden, tage fælles initiativer, formulere en politik og stille krav vedrørende vore egne
interesser. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske,
økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Ledelsesberetning

Efterfølgende begivenheder

Penneo dokumentnøgle: I87JQ-GI5E5-3473W-6VIVU-BEZP8-QGF0Z

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde h ændelser.
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2021
DKK

2020
DKK

186.552

141.944

3.454.858

3.472.097

Indtægter i alt

3.641.410

3.614.041

Medlemsaktiviteter
Omkostninger til landsledelsen
Informationsmateriale mm.
Personaleomkostninger
Administrationsomkostninger

-774.149
-103.112
-284.105
-1.669.494
-741.285

-715.917
-137.743
-321.838
-1.531.681
-846.598

Andre eksterne omkostninger i alt

-3.572.145

-3.553.777

Resultat før af- og nedskrivninger

69.265

60.264

Resultat af primær drift

69.265

60.264

Finansielle omkostninger

-26.368

-11.896

Finansielle poster i alt

-26.368

-11.896

42.897

48.368

42.897

48.368

42.897

48.368

Note

1

Egne indtægter

2

Andre driftsindtægter

3
4
5
6
7

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Resultatopgørelse

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

47.969

47.969

Finansielle anlægsaktiver i alt

47.969

47.969

Anlægsaktiver i alt

47.969

47.969

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

161.509
21.541

206.895
8.059

183.050

214.954

Kontanter
Indestående i kreditinstitutter

2.680
4.010.603

1.945
3.005.867

Likvide beholdninger i alt

4.013.283

3.007.812

Omsætningsaktiver i alt

4.196.333

3.222.766

Aktiver i alt

4.244.302

3.270.735

Note

8

Deposita

Tilgodehavender i alt
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AKTIVER

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

1.008.572

965.675

1.008.572

965.675

Anden gæld

0

150.701

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

150.701

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

201.893
904.305
2.129.532

247.644
617.693
1.289.022

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.235.730

2.154.359

Gældsforpligtelser i alt

3.235.730

2.305.060

Passiver i alt

4.244.302

3.270.735

Note

Overført resultat
Egenkapital i alt
9

10
11
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PASSIVER

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK

Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.21 - 31.12.21

Saldo pr. 31.12.21

965.675
42.897
1.008.572
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Saldo pr. 01.01.21
Forslag til resultatdisponering
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Noter

2021
DKK

2020
DKK

Kontingenter
Kontingentandele til lokalforeninger
Kollektive medlemmer
Deltagergebyr landsmøde
Deltagergebyr sommerlejr
Deltagergebyr kystlejr
Støttemedlemsskab
Abonnenter
Gaver
Salg publikationer

85.737
-64.840
15.775
22.500
89.900
18.200
6.000
12.950
225
105

91.706
-68.287
13.650
0
57.200
23.200
4.600
13.175
6.700
0

I alt

186.552

141.944

Driftsilskud Socialstyrelsen
Finanslov ovf fra tidligere år
Finanslov ovf til næste år
Driftsstøtte 2020 overført 2022
Ulfri 2020
Arbejdsmarkedets feriefond

4.000.000
973.412
-846.424
-973.412
215.610
85.672

4.000.000
14.969
-973.412
0
226.730
203.810

I alt

3.454.858

3.472.097

2. Andre driftsindtægter
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1. Egne indtægter

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Noter

2021
DKK

2020
DKK

Landsmøde
Arbejdsgrupper
NADA kurser for medlemmer
Bisidderopgaver
Sommerlejr
Kystlejr
Konference Christiansborg mm
Medlemstræf
Livsglædegruppens ture
Refugie
LAP ungdom
Folkemøde Bornholm
Aktiviteter lokalt og regionalt

293.490
18.304
50.778
1.848
231.952
88.322
38.231
0
1.928
0
0
49.296
0

124.829
23.587
211
108.028
187.974
92.152
146
188.563
4.274
2.358
4.231
8.542
-28.978

I alt

774.149

715.917

41.334
446
7.350
3.217
33.184
17.581

74.194
16.086
0
3.510
28.003
15.950

103.112

137.743

4. Omkostninger til landsledelsen
Møder landsledelsen
Møder forretningsudvalget
Deltagelse i konferencer mm
Diverse eksterne møder
Telefon og internet
Kontorhold
I alt
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3. Medlemsaktiviteter

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Noter

2021
DKK

2020
DKK

62.396
63.714
0
8.789
66.351
-345
43.200
40.000

63.238
65.580
-9.557
38.406
66.740
0
56.631
40.800

284.105

321.838

581.570
0
579.516
140.623
323.424
0
-174.799
136.173
2.253
46.252
6.817
15.786
6.431
5.448

527.528
16.093
544.644
140.201
322.752
17.080
-241.118
141.828
4.468
30.202
7.195
12.394
6.256
2.158

1.669.494

1.531.681

Medlemsbladet
Distribution medlemsbladet
Portostøtte
Hjemmeside
Forsendelsesomkostninger
Trykning af pjeser og folder
Reklameartikler
Lønninger vedr. medlemsbladet
I alt

6. Personaleomkostninger
Administrative medarbejdere
Ekstern lønfinansiering
Udviklingskonsulent
Andre konsulenter
Fleksjobbere
Piccolo
Lønrefusioner
Ekstern bogholderiassistance
Mødeudgifter konsulenter
Ændring feriepengeforpligtelse
ATP mm
Andre omkostninger til social sikring
Lønadministration
Øvrige personaleomkostninger
I alt
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5. Informationsmateriale mm.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Noter

2021
DKK

2020
DKK

Husleje
Varme
Rengøring
Alarm
Kaffe sekretariatet
Kontorartikler
Edb udgifter mm
Telefon
Abonnementer og faglitteratur
Gebyrer mm
Gaver og repræsentation
Forsikringer
Udarbejdelse og revision af projektregnskaber
Udarbejdelse og revision af årsrapport
Udarbejdelse og revision af årsrapport tidl. år
Revision vedr indkaldelse projektregnskaber
Anskaffelser
Vedligeholdelse maskiner og inventar
Leje kontormaskiner
Øvrige administrationsomkostninger

273.345
33.986
36.898
7.651
2.459
8.470
131.366
26.190
10.564
7.482
3.799
34.774
48.000
54.500
19.500
0
7.899
656
33.746
0

269.475
35.636
35.885
5.809
2.694
42.109
112.650
58.085
57.434
15.261
2.020
32.294
48.000
35.000
4.375
16.875
34.085
1.288
36.423
1.200

I alt

741.285

846.598

8. Finansielle anlægsaktiver
Beløb i DKK

Deposita

Kostpris pr. 01.01.21

47.969

Kostpris pr. 31.12.21

47.969

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21

47.969
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7. Administrationsomkostninger

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Noter

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

0

150.701

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Feriepenge
Feriepengeforpligtelse til funktionærer
Mellemregning lokalforeninger
Hensættelse arv ( refugie )

109.578
2.556
735
113.818
617.180
60.438

160.539
2.556
735
52.878
340.547
60.438

I alt

904.305

617.693

Periodeafgrænsningsposter 1
Ulfri 2020
Driftsstøtte ovf næste år
Frimurerlogen ( San-Cop Foundation )

11.665
198.031
1.819.836
100.000

0
215.610
973.412
100.000

I alt

2.129.532

1.289.022

9. Anden gæld
Indefrosne feriepenge

11. Periodeafgrænsningsposter
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10. Anden gæld

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Noter

12. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Det interne årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr 1631 af 27/12
2019 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under
Social- og Indenrigsministeriet..

Generelt om indregning og måling

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.
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.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter medlemsaktiviteter samt administration af
foreningen.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Noter

12. Anvendt regnskabspraksis - fortsat BALANCE
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til im ødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital
Egenkapitalen omfatter foreningens akkumulerede resultat.

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til
gældens pålydende værdi.
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne tilskud der
ikke er forbrugt ved årets afslutning og som er overført til næste år.
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Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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