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Oplysninger om foreningen

OPLYSNINGER OM FORENINGEN

Foreningen

SIND Pårørenderådgivning
Børglumvej 5., 1.
DK-8240 Risskov

Bestyrelsen

Michael Dumont Rasmussen
Simon Eilreich
Hanne Westergaard
Vibeke Lyngby
Birgit Ilona Andersen
Tove Tolstrup
Jette Dupont Lauritsen
Brian Kjærulff

Daglig leder

Julie Krarup

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvej 29
8000 Aarhus C

Formand
Næstformand

Sind Pårørenderådgivnings formål er:
- at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning, vejledning, støtte, individuelt og i grupper
- at forebygge psykiske og sociale problemer ved at etablere tilbud til børn, unge, voksne eller
seniorer efter behov
- at kvalificere frivillige til at være rådgivere og undervisere
- at formidle erfaringer fra rådgivningen videre til andre relevante grupper og instanser i privat
og offentligt regi
- at deltage i den offentlige debat vedr. emner med relevans for de psykisk syge/brugere og de
pårørende
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CVR-nr.:
15 24 43 48
Oprettet:
1. januar 1997
Hjemsted:
8240 Risskov
Regnskabsår:
1. januar - 31. december
Foreningen er ikke momsregistreret

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2021
Sind pårørenderådgivning.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet
i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Samt
bekendtgørelse 1292 af 15. juni 2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige
sociale organisationer (ULFRI).

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

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Aarhus, den 25. februar 2022

Julie Krarup
Daglig leder

Michael Dumont Rasmussen
Formand

Simon Eilreich
Næstformand

Hanne Westergaard

Birgit Ilona Andersen

Vibeke Lyngby

Brian Kjærulff
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet
af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i SIND Pårørenderådgivning

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side
14 samt bekendtgørelse nr. 1292 af 15. juni 2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende
frivillige sociale organisationer (ULFRI).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf.
bekendtgørelse 1292 af 15. juni 2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige
sociale organisationer (ULFRI). 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 International Ethics Standards
Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA
Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis,
som er beskrevet på side 14 og bekendtgørelse nr. 1292 af 15. juni 2021 om
ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI). 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 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.

Side 4

Penneo dokumentnøgle: BPF3S-CQJHL-3DDPE-WCP3F-PZJWN-8UF55

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sind Pårørenderådgivning for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 14 samt bekendtgørelse nr.
1292 af 15. juni 2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale
organisationer (ULFRI).

Vi kommunikerer med ledelsen 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.
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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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmarkog standarderne for offentlig
revision, jf. bekendtgørelse 1292 af 15. juni 2021 om ansøgningspuljen til landsdækkende
frivillige sociale organisationer (ULFRI), foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanse
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-handlinger 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
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklude-rer, at
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-som 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 noteop-lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

I tilknytning til vores revision af projektregnskabet er det vores ansvar at gennemføre
juridisk-kritisk revision og revision af sparsommelighedsaspektet for 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 de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I
vores revision af sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved
forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af projektregnskabet.
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.
Aarhus, den 22. februar 2022
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldigt hensyn til kravet om
sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfatte
af projektregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed.

2021

2020

Kr.

Kr.

Indtægter:
Midler fra Tips og Lotto "Ulfri"
Tips og Lotto overført til diverse projekter
Aarhus Kommune Soc.forh. & Beskæft.
Bogsalg "psykisk sygdom på skema"
Diverse indtægter/mobilpay
Indtægter i alt

196.638
0
342.968
185
202
539.993

213.492
0
339.935
0
16
553.442

Personaleomkostninger:
Lønninger
Kursus
Øvrige personaleomk.
Personaleomkostninger i alt

321.981
12.494
3.795
338.270

210.486
5.625
10.818
226.929

80.003
1.523
10.672
0
11.676
35.000
1.254
-18.000
74.184
11.455
207.766

80.180
2.039
13.012
3.744
13.020
44.800
151.863
-22.500
74.184
5.519
365.861

Finansielle poster:
Renteindtægter
Renteudgifter
Finansielle poster i alt

0
10.881
10.881

0
3.939
3.939

Resultat / underskud

-16.924

-43.287

Omkostninger:
Kontorhold
Transport
Møder og aktiviteter
Annoncer
Forsikring og gebyrer og kontingenter
Revision
Tab/overskud fra projekter
Overført til igangværende projekter
Husleje
Rengøring
Omkostninger i alt

1

Side 7

Penneo dokumentnøgle: BPF3S-CQJHL-3DDPE-WCP3F-PZJWN-8UF55

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december

31.12.2021

31.12.2020

Indestående på bankkonto
Likvider i alt
Tilgodehavende/Husleje dep.
Tilgodehavende/Diverse
Tilgodehavende/Lønrefusioner

2
3
4

Aktiver i alt

1.311.381
1.311.381

798.057
798.057

18.546
2.916
222.632
244.094

18.546
484.121
175.182
677.849

1.555.475

1.475.906

318.417
-16.924
301.493

361.705
-43.287
318.417

0
0

228.710
228.710

846.248

621.835

0
166.321
127.441
113.971
407.733

50.000
106.089
62.071
88.783
306.943

1.555.475

1.475.906

Passiver
Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital 31.12.
Indefrossset feriepenge

Saldo på igangv. Projekter
Forudbetalt indtægt
Skyldige omkostninger
Skyldige feriepenge
Skyldig A-Skat mv.
Kortfristet gæld i alt

5

6
7

Passiver i alt
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Aktiver

Note 1

Note 2

Kontorhold
Kontorartikler
EDB udgifter
Porto
Småansk. til kontoret
Telefon
Hjemmeside
Omk. Dataløn
Omk. E-conomic
Omk. Statens Adm.
I alt

22.024
13.771
198
1.114
2.488
2.311
10.744
9.965
17.388
80.003

Tilgodehavende
Husleje - depositum

18.546

Note 3

Frivilligcenter Aarhus
Pårørende i Danmark/Aarhus Kommune
Landsforeningen SIND
I alt

Note 4

Lønrefusioner tilgode
Stat
Kommune

Note 5

Specifikation af udgifter se side 12 & 13
Saldo på overførte igangværende projekter 2021
Tilskud vedr. 2021, spec. se nedenfor (s.10)
Tilskud til RIM fra SIND Aarhus/Samsø
B&U
B&U
Styrkelse af DLT
Salg af bøger "Bipolar"
Tilskud vedr. 2021, fra driften
Udgifter 2021

Side 9

300
1.047
1.569
2.916

105.513
117.119
222.632

621.835
3.218.147
50.000
10.000
75.202
16.164
3.640
1.789
-3.150.529
846.248
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Noter

Noter

Specifikation af tilskud til projekter:
Velliv
Randers Komm §18
Aarhus Komm Sundh&oms §18
Aarhus Komm
Beskæft §18
Aarhus Komm Mag. B&U
Favrskov Komm §18
Holstebro Komm §18
Horsens Komm §18
Region Midt
B&U
Landsdæk-kende telefon
DLT
ensomhed
Den Obelske F.Fond
Rampen til gode arb.liv
Rampen Aarhus
Tilskud i alt

Note 6

Skyldig omkostninger
Samlet betaling
Defaktum
Dataløn
Holstebro Kommune
Landsforeningen Sind
TDC
BDO revision
Skyldige omk. i alt

Side 10

50.000
80.000
100.000
50.000
85.000
10.000
8.000
7.500
250.000
185.750
148.897
86.000
271.000
1.600.000
286.000
3.218.147

25.500
67.815
1.343
2.228
24.062
375
45.000
166.321
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Note 5

Noter

Note 8

Skyldig A-Skat mv.
A-skat for december løn
Amb for december løbn
ATP
Skyldig pension

72.765
20.501
8.884
11.821
113.971

Eventualforpligtelse vedrørende
opsigelsesperioden for huslejekontrakten
Resterende lejeperiode 3 mdr.
6.182 kr. pr. mdr. x 3 mdr
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Note 7

Projekt navn:

Projekt nr.:
Startsaldo 2021
Tilskud
Tilskud Odder + Aarhus K.
Tilskud fra Aarhus-Samsø
Tilskud fra LS
Tilskud fra Velliv
Fra DLT ensomhed til DLT
Fra Randers til Tlf rådgiv.samt
Tilskud andet
Ref. I henhold til aftale/forbrug
Salg mv.
Udbetalt / nulstillet / overført
Indtægter mv. I alt

Løn
Løn i alt
Andre udgifter
Andre Udgifter i alt

Projektets
Overskud / underskud

Velliv

Sindets
dag

Randers
Komm §18

Bog "M/F
Bipolar"

8

10

20

26

0,00 13.159,56
50.000,00

0,00

Aarhus
Komm
Sundh&oms
§18
1500

Aarhus
Komm
Beskæft
§18
1550

Aarhus
Silkeborg Favrskov Holstebro Horsens
Komm
Komm §18 Komm §18 Komm
Komm
Mag. B&U
§18
§18
1580

2000

2100

2200

31.560,18

8.918,58

46.744,24

31.525,00

0,00

55.881,56

80.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

85.000,00

0,00

10.000,00

8.000,00

1.789,14
86.789,14

0,00

10.000,00

-85.991,45 -32.717,85
-85.991,45 -32.717,85

-49.264,97
-49.264,97

2250

39.343,97 -1.462,50 -3.990,00

Lemvig
Komm
§18

Odder
Komm §18

Struer
Komm
§18

Syddjurs
Samarbaftal
e

2300

2800

3100

3207

7.242,45

14.459,04

2.242,45

44.547,06

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-5.383,54
-5.383,54

0,00
0,00

-4.000,00
-4.000,00

-79,00 -2.072,95 -1.753,75
-79,00 -2.072,95 -1.753,75

0,00
0,00

-9.075,50 -1.903,75
-9.075,50 -1.903,75

-28.200,00
-28.200,00

-30.000,00

3.640,00
50.000,00

0,00

50.000,00

3.640,00

100.000,00

50.000,00

-50.000,00
-50.000,00

0,00
0,00

-49.715,30
-49.715,30

0,00
0,00

-90.505,59
-90.505,59

-80.875,00
-80.875,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-31.844,88
-31.844,88

-345,00
-345,00

-37.050,00
-37.050,00

-650,00
-650,00

-797,69
-797,69

-2.448,00
-2.448,00

0,00 13.159,56

0,00

12.213,58

19.188,65

0,00

0,00

20.715,71

0,00

4.464,55

1.756,25

7.242,45

0,00

338,70

12.347,06

Side 1 af 2 projekt spec
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Note 5

Note 5
Styrkelse af
DLT

3800

3810

Samtaler
og
undervis
3815

DLT
ensomhed

Viborg
SPR

3820

4100

Den Obelske Rampen til
F.Fond
gode arb.liv

Rampen
Odder

Rampen
Aarhus

Alle projekter

7605

7610

TOTALT

Herning
Komm §18

B&U

Projekt nr.:

3400

3500

3750

Startsaldo 2021

24.519,92

18.538,15

67.097,43

15.937,50

59.468,99

36.812,00

44.716,00

0,00

0,00

0,00

51.573,70

13.000,00

0,00

621.835,28

250.000,00

0,00

185.750,00

0,00

148.896,76

0,00

0,00

86.000,00

0,00

271.000,00

1.600.000,00

0,00

286.000,00

3.218.146,76

4600

7600

Tilskud
Tilskud Odder + Aarhus K.
Tilskud fra Aarhus-Samsø
Tilskud fra LS
Tilskud fra Velliv
Fra DLT ensomhed til DLT
Fra Randers til Tlf rådgiv.samt
Tilskud andet
Ref. I henhold til aftale/forbrug
Salg mv.
Udbetalt / nulstillet / overført
Indtægter mv. I alt

250.000,00

0,00

270.952,10

0,00

2.312,00
282.208,76

-2.312,00
13.852,00

-281,25
-281,25

0,00
35.000,00

281,25
281,25

Løn
Løn i alt

-89.237,16
-89.237,16

-18.138,15
-18.138,15

-262.325,07
-262.325,07

0,00
0,00

-262.581,29
-262.581,29

0,00
0,00

0,00
0,00

-29.000,00
-29.000,00

0,00
0,00

-151.792,00
-151.792,00

-400,00
-400,00

-34.823,60
-34.823,60

0,00
0,00

-50.485,79
-50.485,79

-50.664,00
-50.664,00

-44.434,75
-44.434,75

-6.000,00
-6.000,00

-281,25
-281,25

-117,80
-117,80

-169.716,73
-169.716,73

0,00
0,00

-6.000,42
-6.000,42

-630.936,86

33.490,76

0,00

40.900,86

15.937,50

28.610,67

0,00

0,00

0,00

0,00

234.756,20

280.497,69

0,00

120.628,18

846.248,37

Andre udgifter
Andre Udgifter i alt

Projektets
Overskud / underskud

50.000,00

50.000,00
0,00
0,00

51.000,00
30.000,00
10.000,00
75.202,10

-51.000,00
16.164,00

286.000,00

26.164,00
75.202,10
3.640,00
1.789,14
3.374.942,00

-36.126,00 -1.201.359,28 -13.000,00 -159.371,40
-36.126,00 -1.201.359,28 -13.000,00 -159.371,40

-2.519.592,05

0,00
271.000,00

1.600.000,00

0,00
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Undervisnin
gsfilm for
børn
3755

Landsdækkende telefon

Region Midt

Projekt navn:

Årsregnskabet for SIND Pårørenderådgivning er aflagt i overensstemmelse med den
regnskabsskik, som er beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.
Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Driftstilskud og øvrige indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i
resultatopgørelsen.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i perioden med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Finansielle poster består af renter af bankindeståender.
Skat
SIND Pårørenderådgivning er en ideel forening, der ikke har erhvervsmæssig aktivitet.
Sammenholdt med at et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål i henhold til
foreningens vedtægter, ifalder foreningen ikke skattepligt.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab.
Egenkapital
Egenkapitalen består af årets resultat tillagt egenkapitalen primo året.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne
regnskabsår.
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