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Danmark

Side 2

BESTYRELSENS GODKENDELSE/LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for SIND Ungdom.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og regnskabsinstrukser for
modtagne tilskud for økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2021
Bestyrelsen:
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Martin Tromborg Larsen

(Formand)

(Næstformand)

Jimmi Elley Graversen

Maiken Mortensen

Morten Skovgaard

Johannes Østergaard

Daglig leder:

Galina Nordby

Tore Riisbjerg

Karen Frese
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Side 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i SIND Ungdom
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter, god offentlig revisionsskik og regnskabsinstrukser for modtagne tilskud for økonomisk støtte til frivillig socialt arbejde m.v. §15.26.73.80 j. nr. 6977-0001 og §07.18.19.40. j. nr. 8245-0506.
Årsregnskabet er aflagt og revideret i henhold til bekendtgørelse nr. 97 af den 27/01/2014 og tilskuddene er ikke anvendt til kommerciel virksomhed.
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 indgåede aftaler.
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. 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 foreningens vedtægter og beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis. 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. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.
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.
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Vi har revideret årsregnskabet for SIND Ungdom for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og egenkapitalopgørelse. Årsregnskabet er udarbejdet efter foreningens vedtægter, god offentlig revisionsskik og regnskabsinstrukser for modtagne tilskud for økonomisk støtte til frivillig socialt arbejde m.v. §15.26.73.80 j.
nr. 6977-0001 og §07.18.19.40. j. nr. 8245-0506.

Side 4
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - fortsat
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.

•

•

•

•

•

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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet
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.
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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:

Side 5

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - fortsat
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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
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 projekter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
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 de 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 projekter, der er omfattet af årsregnskabet.
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.

Hellerup, den 31. maj 2021
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01

Jeppe Winding
statsautoriseret revisor
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet, beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsesberetning 2020
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Introduktion
SIND Ungdom er en frivillig social forening, som arbejder for, at ingen unge skal føle sig alene,
når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbarhed.
SIND Ungdoms kerneaktiviteter er at etablere og drive lokale fællesskaber for unge psykisk
sårbare i alderen 16-35 år. De lokale fællesskaber giver unge sårbare et frirum, en oplevelse af
at høre til og et sted hvor deres bidrag er betydningsfuldt. De lokale fællesskaber skaber nye
muligheder for, at unge kan træne sociale kompetencer i et trygt rum med andre unge, hvorved
der samtidig opstår muligheder for at skabe nye relationer og knytte venskaber, der når ud over
SIND Ungdoms rammer. På sigt er fællesskaberne et bidrag til, at unge får fornyet livsmod og
mod på at træde ind i andre af livets arenaer og fællesskaber, såsom foreningsliv, uddannelse og
job. De lokale klubfællesskaber er alle organiseret som frivillige demokratiske lokalforeninger
med egne lokalbestyrelser og egen økonomi. Lokalforeningerne drives af unge frivillige og unge
medlemmer med sparring og support fra SIND Ungdoms sekretariat.
SIND Ungdom blev i december 2010 oprettet som en ”landsdækkende geografiløs kreds” under
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. I 2013 overgik foreningen til at være en
”landsdækkende aktivitet” under SIND. På landsmødet i marts 2016 blev SIND Ungdom en
selvstændig ungdomsorganisation med eget værdigrundlag, egen økonomi, egne lokalafdelinger
og medlemskaber.

Medlemsskaber
SIND Ungdom er en demokratisk medlemsorganisation. Det koster 75 kr. årligt at være medlem.
Kontingentprisen er sat lavt for at gøre det attraktivt for unge med få midler at melde sig ind.
Som medlem af SIND Ungdom kan man på demokratisk vis blive valgt til både lokalebestyrelser
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Kerneaktiviteter ........................................................................................................................................................................................... 5

Ledelsesberetning 2020
og landsbestyrelsen. Som medlem under 36 år får man gratis adgang til lokale klubfællesskaber
samt lokale, regionale og nationale aktiviteter.

Medlemsrekruttering
2020 blev et uforudset vanskeligt år for rekruttering af nye medlemmer. Det skyldes at COVID19-situationen gentagne gange begrænsede foreningsaktiviteterne i væsentlig grad, eller helt
lukkede foreningslivet ned. Det har resulteret i, at vi i lange perioder måtte ty til alternative
måder at holde lokale fællesskaber og aktiviteter i live på. Vores tilbud har derfor i store dele af
året været onlinebaseret eller foregået udendørs. Der har derfor været langt til de vante og
trygge rammer med genkendelig struktur, som for mange i målgruppen er vigtige
forudsætninger for at møde op til aktiviteterne. At tage det første skridt ind i et nyt fællesskab,
er et stort skridt for mange i vores målgruppe, og med de mange COVID-19 relaterede
nedlukninger og restriktioner for sociale aktiviteter, blev det et endnu større skridt at tage. Vi
har derfor både mistet medlemmer og ikke tiltrukket nye i den grad vi havde forventet og
planlagt efter. Foreningens mål om at nå 300 medlemmer under 30 år ved udgangen af 2020 er
derfor ikke opfyldt.
Den lave medlemsfremgang i 2020 betyder ikke, at vi tilsvarende skruer ned for forventningerne
til de kommende års mål for medlemsrekruttering. Vi har i løbet af 2020 påbegyndt en række
tiltag, som skal eksekveres i 2021, med det formål at indhente målene for antal medlemmer i de
kommende år.
Målene for antal medlemmer under 30 år er derfor uændret frem mod udgangen af 2022:
31.12.2020: 300 medlemmer u. 30 år (ikke opnået)
31.12.2021: 400 medlemmer u. 30 år
31.12.2022: 500 medlemmer u. 30år
Medlemsfastholdelse
I 2020 har vi set nærmere på i hvilket omfang SIND ungdom formår at fastholde sine
medlemmer. Over en periode på 4 år viser vores medlemsstatistik, at vi især har loyale
medlemmer under 30 år. Det er samtidig den medlemsgruppe, som udgør den største andel af
vores medlemsskare med hele 82%.
De 82 % (medlemmer under 30 år) fordeler sig således over årene:
• 20% har været medlem i 4 år.
• 19% har været medlem i 3 år.
• 22% har været medlem i 2 år.
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Der har i 2020 været en medlemstilgang på 111 nye medlemmer. Desværre har vi også mistet
gamle medlemmer undervejs, hvilket gør, at vi i 2020 opnår en reel vækst på 57 medlemmer. Pr.
31.12.2020 havde SIND Ungdom i alt 416 medlemmer og støttemedlemmer, hvoraf 402 var
stemmeberettiget medlemmer under 36 år og 258 medlemmer var under 30 år (som ved 300
medlemmer giver mulighed for 2. gangs indslusningstilskud hos DUF).

Ledelsesberetning 2020
21% har været medlem i 1 år.

Medlemsfastholdelse 2017 - 2020
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År medlemmer bliver i SIND Ungdom

Vi vil i årene fremover sætte fokus på tiltag, der kan optimere fastholdelsesprocenten, med
forhåbning om at flere medlemmer vil blive i foreningen over længere tid.

Økonomisk udvikling
SIND Ungdom kom godt ind i 2020 med gode udsigter for fremtiden. Med driftsmidler fra
Satspuljen og ULFRI samt en større 3-årig projektbevilling fra Det Obelske Familiefond har vi
fået mulighed for at sætte et vigtigt fokus på organisationsudvikling, effektivisering og
bæredygtighed, sideløbende med understøttelse og udvikling af eksisterende og nye
klubfællesskaber samt aktiviteter for unge psykisk sårbare.
I maj 2020 blev SIND Ungdom desuden tildelt et tilskud på 1.000.000 kr. fra Børne- og
Undervisningsministeriet i forbindelse med COVID-19 til frivillige organisationer, målrettet
opsøgende arbejde og indsatser.
Desværre har netop COVID-19 situationen gjort det vanskeligt at gennemføre ekstraodinære
tiltag for målgruppen og selv eksisterende aktiviteter har været vanskelige at holde kørende.
Derfor har vi ikke haft muligheder for at få samtlige økonomiske midler i spil til gavn for
målgruppen, hvorfor vi har måtte tilbagebetale en stor del af tilskuddet fra Børne- og
Undervisningsmisteriet.
COVID-19 situationen har ligeledes på samme måde påvirket vores resultat for året; færre
aktiviteter har givet færre udgifter, hvilket har betydet, at vi ikke har haft mulighed for at bruge
alle vores frie midler. Derfor går SIND Ungdom ud af 2020 med et overskud på 241.884 kr.
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Regnskabet for 2020 viser at både indtægter og udgifter i driften er faldet i 2020 sammenlignet
med 2019. Indtægter er faldet 21,74% og udgifter er faldet 23,67%.
Udgifterne i 2020 er sammenlignet med lavpunktsåret 2018 reduceret med 42% og
sammenlignet med 2019 er udgifterne reduceret med 24%.
SIND Ungdom har igennem 2020 fortsat haft en konservativ økonomistyring og den positive
økonomiske udvikling fra 2019 er fortsat i 2020, hvor SIND Ungdom er blevet yderligere
stabiliseret.
Ud over driftsmidler på 1.036.842 kr. modtog SIND Ungdom øremærkede projektmidler for
samlet 2.015.321 kr. De øremærkede midler har primært været målrettet understøttelse af
klubfællesskaber, etablering af nye klubfællesskaber, regionale og nationale aktiviteter samt
organisationsudvikling,

Årsværker
SIND Ungdom har på baggrund af projektmidlerne haft en markant vækst i antal årsværker.
Fra at være et sekretariat med 1,8 årsværker i 2019, begyndte 2020 med et samlet antal
årsværker på 3,06, som ved udgangen af året var steget til 3,64 årsværker. I ressourcetimer
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På baggrund af tidligere usikre og hårde økonomiske år, prioriterer vi fortsat en stram
konservativ økonomi- og ressourcestyring. På den baggrund prioriteres overskuddet overført
til egenkapitalen, så SIND Ungdom kan opbygge en (mindre) rygrad i tilfælde af at svære
økonomiske tider skulle komme igen.
Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2020 244.662 kr. til sammenligning var egenkapitalen i 2019
2.778 kr.

Ledelsesberetning 2020
svarer dette til en stigning på 102% sammenlignet med 2019. Årsværkerne er fordelt på 5
ansatte. Den markante stigning skyldes alene de øremærkede projektmidler.
Dermed går SIND Ungdom igen et nyt år i møde med flere ressourcer end nogensinde før, men
også tilsvarende flere opgaver og forpligtelser over for bidragsydere og ikke mindst overfor
målgruppen.

SIND Ungdom har i 2020 skulle nytænke sine aktiviteter siden landet lukkede ned i midten af
marts. I de lokale fællesskaber har der været oprettet online mødesteder både på Discord,
Facebook, Zoom og Netflix. Der er blevet arrangeret online samtaleaftener, spilaftener,
fællesspisning og meget andet. I perioder med godt vejr og hvor restriktionerne har tilladt det,
har der været arrangeret aktiviteter udendørs såsom bl.a. gåture, bådture, mad over bål og
udendørsspil.
De store nationale aktiviteter i både foråret og sommeren blev nødtvunget aflyst grundet
forsamlingsloftet og de generelle restriktioner vedr. COVID-19, hvorfor både den årlige
frivilligweekend og sommercamp blev udskudt til efteråret 2020. I efteråret blev begge
arrangementer med kort varsel endnu engang udskudt og er ved udgangen af året planlagt til
afvikling i 2021. For frivilligweekendens vedkommende fik vi ekstraordinært stablet en
onlineversion af uddannelsen sammen, hvor gæsteundervisere deltog og således muliggjorde,
at vi kunne tilbyde de frivillige en del af uddannelsesprogrammet i et nyt onlineformat.
Yderligere træning af frivillige har også fået et nyt onlineformat, idet vi har udviklet en online
grunduddannelse, som tilbydes både nye og eksisterende frivillige. Formatet er blevet taget så
godt i mod af de frivillige, hvorfor vi fremadrettet vil fortsætte med at tilbyde en online
grunduddannelse 4-6 gange årligt.
I sommeren 2020 kunne vi tilbyde økonomiske midler til flere lokale og regionale aktiviteter,
hvorfor der var en forholdsvis god aktivitet henover sommeren, som et plaster på såret for de
aflyste nationale arrangementer. I det sene efterår og frem mod jul afholdte vi desuden, i
samarbejde med Meyers Madhus, tre workshops med fokus på lækker mad og fællesskab.
SIND Ungdoms målsætning om etablering af nye klubfællesskaber i hhv. Holbæk og Aalborg
kunne, grundet COVID-19, ikke indfries. Under etableringen af klubfællesskabet i Holbæk blev
det tydeligt, hvor svær en opgave det er, at åbne nye fysiske fællesskaber for en sårbar
målgruppe midt i en pandemi. Med mange arbejdstimer bag blev SIND Ungdom Holbæk
etableret i andet halvår, hvorimod etableringen af et nyt klubfællesskab i Aalborg desværre
ikke blev en realitet. SIND Ungdom har derfor ikke opfyldt målet om etablering af to
klubfællesskaber i år 2020. Planen for etablering af nye klubfællesskaber ser derfor nu således
ud:
2020: Etablering af Holbæk og Aalborg (mål ikke opnået/Aalborg ikke etableret)
2021: Etablering af 3 klubfællesskaber: (Aalborg, Næstved og Sønderborg)
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Kerneaktiviteter

Ledelsesberetning 2020
2022: Etablering af to klubfællesskaber (placering ikke endeligt bestemt)

Grafen herover viser status quo i antallet af lokalforeninger fra 2019 til 2020, det skyldes, at
SIND ungdom Helsingør er lukket pga. mangel på frivillige. SIND Ungdom Holbæk blev som
nævnt etableret i 2020, i grafen overtager Holbæk således pladsen for Helsingør, dermed har det
samlet antal lokalforeninger ikke ændret sig.

Organisationsudvikling
SIND Ungdom har haft fokus på flere udviklingsområder i 2020, som alle er en del af
foreningens strategiske mål om flere medlemmer, mere synlighed, større troværdighed,
vidensindsamling og optimering af interne procedure. Alt sammen for i sidste ende at kunne
skabe flere og bedre tilbud for endnu flere unge i målgruppen.
Vi har bl.a. arbejdet på at give SIND Ungdom en ny visuel identitet, en ny hjemmeside og være
mere synlige på de sociale medier. Alt sammen for at professionalisere SIND Ungdoms udtryk
og kommunikere vores budskaber bedre til flere unge og derigennem blive en mere attraktiv
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Vi har sideløbende med etableringsarbejdet lagt mange (uforudsete) ressourcer i at understøtte
de allerede eksisterende klubfællesskaber i forsøget på at minimere ’skaderne’ og sikre
klubfællesskabernes overlevelse i et udfordrende COVID-19 år.
På trods af ihærdige forsøg, har der været store frafald rundt omkring i de lokale
klubfællesskaber. Både i frivilliggrupperne men desværre også blandt de unge som benytter
vores tilbud. Det er en meget trist udvikling, som vi vil skulle bruge mange ressourcer på at
genopbygge i 2021.

Ledelsesberetning 2020
forening for flere.

Det har længe været et ønske, at skabe en kontinuerlig evalueringsproces af foreningens
sociale indsatser. Med et økonomisk bidrag fra Det Obelske Familiefond har det været muligt at
indgå en aftale med Konsulenthuset Pluss, hvorfor vi i 2020 har kunne tage de første spadestik
til at skabe faste evalueringsprocedure, baseret på kontinuerlig og systematisk indsamling og
dokumentation til gavn for vores viden og indsatser fremover.
Vi har fastholdt den interne kontrol og gennemsigtighed som blev implementeret i 2019.
Samtidig har vi fortsat vores fokus på interne procedure og administrative arbejdsgange og
videreudviklet vores medlemssystem og vores økonomistyring af lokalforeningerne.
I 2020 voksede SIND Ungdoms sekretariat ud af sine kontorlokaler på Fælledvej på Nørrbro i
København og sekretariatet har nu kontorlokaler hos Psykiatrifonden i Københavns
Nordvestkvarter.

Opsummering og fremadrettet
2020 blev et anderledes og travlt år for foreningen. COVID-19 gjorde det vanskeligt for os at
skabe fællesskaber og sociale aktiviteter for målgruppen. I mange lokalforeninger er tallene for
aktive frivillige og unge faldet drastisk og vi har set med stor bekymring på den triste udvikling;
at flere og flere unge sårbare har brug for at blive en del af et fællesskab, mens vi samtidig har
haft ringe muligheder for at opfylde behovet for netop fællesskaber og aktiviteter for
målgruppen. Vi står over for en stor og vigtig opgave i det kommende år, med at få genstartet
foreningens kerneaktiviteter og (gen)-rekrutteret tidligere og nye unge og frivillige til vores
fællesskaber.
På trods af et udforende år, blev det samtidig også året, hvor SIND ungdom fik sat gang i nogle af
de længe ønsket udviklingsprojekter, som skal gøre SIND Ungdom til en større spiller i den
sociale indsats for unge psykisk sårbare. 2021 vil blive et år hvor meget af det, som blev
forberedt i 2020 vil komme ”ud at leve” og forhåbentlig bidrage til, at vores tilbud kommer
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Vi har i 2020 foretaget en større spørgeskemaundersøgelse blandt vores unge brugere af
klubfællesskaberne samt alle vores frivillige. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet i
samarbejde med Økonomer uden Grænser og vil danne grundlag for vigtig viden til os selv om
vores klubfællesskabers betydning og gøre os klogere på hvordan vi kan skabe endnu bedre
klubfællesskaber i fremtiden. Undersøgelsen er sideløbende omdrejningspunktet for en måling
af den egentlige samfundsøkonomiske gevinst, klubfællesskaberne udgør.
Spørgeskemaundersøgelsen blev lukket i december 2020 og resultaterne af undersøgelsen vil
foreligge i 2021.

Ledelsesberetning 2020
endnu flere unge til gode, så SIND Ungdom i fremtiden kan være med til at gøre en endnu større
forskel for unge psykisk sårbare i Danmark.
På vegne af ledelsen i SIND Ungdom
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Galina Nordby , Sekretariats- og projektchef
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for SIND Ungdom er aflagt efter foreningens vedtægter og modtagne regnskabsinstrukser for modtagne tilskud for økonomisk støtte til frivillig socialt arbejde.
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, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og
nedskrivninger i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Kontingenter og tips- og lottomidler vedrørende regnskabsåret indregnes i resultatopgørelsen. Bidrag og gaver mv. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt beløbene er modtaget inden årets udgang.
Udgifter
Udgifter omfatter udgifter til lønninger, møder og udvalg, administration (husleje, kopiering, porto,
telefoni/internet, EDB, forsikringer, revisor, kontorartikler og kontingenter og abonnementer mv.),
Oplysende arbejde og aktiviteter.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og -udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter.
Skat
Da foreningen ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er der ikke beregnet skyldige og udskudte skatter.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag
af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel
vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Gældsforpligtelser i øvrigt
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt
for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at foreningen er forpligtet til at betale og
forpligtelsen kan måles pålideligt.
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INDTÆGTER

Note

Realiseret

Realiseret

2020

2019

Driftstilskud Socialstyrelsen (§ 15.26.73.80) 6977-0001 ...................

1

500.000

500.000

ULFRI midler, (§ 07.18.19.40) 8245-0669 ........................................

1

228.611

238.463

Roskilde Festival.................................................................................

250.000

300.000

Maybeat festival ..................................................................................

0

56.620

Kontingenter........................................................................................

0

50.490

Jascha Fonden .....................................................................................

0

50.000

Stemmer på kanten, Huset Zornig ......................................................

0

41.687

Ole Kirk’s Fond .................................................................................

0

25.000

Jylling Musikfestival ..........................................................................

0

23.900

LB Fonden ..........................................................................................

0

15.000

Andre indtægter ..................................................................................

29.611

22.900

Indsamling, arv, bidrag og gaver ........................................................

12.620

971

Gjensidige Forsikringer ....................................................................

12.000

0

Tuborgfonden ....................................................................................

6.364

0

1.039.206

1.325.031

Kurser, konferencer og projekter .......................................................

25.905

73.125

Løn- og feriepenge mv., ......................................................................

513.711

621.343

Tilskud lokalklubber ..........................................................................

54.200

40.950

PR, fundraising og informationsmaterialer .......................................

25.357

11.134

Repræsentation ...................................................................................

0

787

Møde- og transportudgifter ................................................................

6.231

48.264

EDB og småanskaffelser .....................................................................

32.908

68.644

Kontor, porto og telefon .....................................................................

23.802

32.684

Forsikringer, kontingenter og abonnementer ......................................

15.561

10.366

Husleje m.v. .......................................................................................

64.920

70.158

Reg. revisor tidligere år .....................................................................

0

60.500

Revisor ................................................................................................

29.375

29.375

Bogføringsmæssig assistance .............................................................

0

844

Tab tilgodehavender og manglende dokumentation m.v. ...................

0

-28.010

Renteudgifter ......................................................................................

5.352

1.273

797.322

1.041.437

241.884

283.594

UDGIFTER

ÅRETS RESULTAT ..........................................................................

Penneo dokumentnøgle: 6XV80-4H3NM-4SX24-F0EB0-4HBYE-0MAUU

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar - 31. december 2020
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Balance pr. 31. december 2020

31/12-2020

31/12-2019

Depositum ...........................................................................................

15.817

12.000

Periodeafgrænsningsposter .................................................................

1.436

3.192

Andre tilgodehavender .......................................................................

20.986

114.817

16.161

41.134

Indestående Danske Bank, konto 1261 2273 ......................................

0

63.244

Indestående Danske Bank, konto 1113 6524 ......................................

587.342

125.191

Indestående Danske Bank, konto 1296 9104 ......................................

119.608

0

Indestående Danske Bank, konto 1190 4513 ......................................

0

105

Indestående Danske Bank, konto 1085 0576 ......................................

1.156.924

251.483

AKTIVER I ALT ................................................................................

1.918.274

611.166

AKTIVER I ALT ..............................................................................

1.918.274

611.166

Mellemregning tilgodehavender, Sind Ungdom, Lokalforeninger .....

2
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AKTIVER
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Balance pr. 31. december 2020

PASSIVER

31/12-2020

31/12-2019

EGENKAPITAL:
Saldo primo .........................................................................................

2.778

-280.816

Årets resultat ......................................................................................

241.884

283.594

EGENKAPITAL 31. DECEMBER ...................................................

244.662

2.778

191.291

163.963

Uforbrugte midler Social- og Integrationsministeriet (UDD) ............

5.649

5.649

Uforbrugte midler, Særlige Sociale Formål 6885-0112 .....................

50.087

0

Uforbrugte midler, Undervisningsministeriet sags nr.: 014.515.581..

705.975

0

Uforbrugte midler, Det Obelske Familiefond ..................................

121.709

0

Uforbrugte midler, Tryg-Fonden, Projekt Sund Sind .........................

3.099

3.099

Uforbrugte midler, Østifterne – Cand. Stress .....................................

25.272

25.272

Uforbrugte midler, Samtalesalonger unge kvinder .............................

14.901

14.901

Uforbrugte midler, Socialstyrelsen, klub start 8005-1817 .................

0

7.113

Mellemregning projekt Socialstyrelsen, ungeinddragelse 8005-2298

0

16.353

Mellemregning projekt Spar Nord, klubåbninger ...............................

45.172

55.845

Lån SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed ............................

0

200.000

Skyldige omkostninger .......................................................................

510.457

116.193

GÆLD I ALT ......................................................................................

1.673.612

608.388

PASSIVER I ALT .............................................................................

1.918.274

611.166

Mellemregning gæld, Sind Ungdom, Lokalforeninger ....................

3
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GÆLD:

NOTER

Side 17

2020
Kr.
Note 1 – Socialstyrelsen
Indtægter:
Driftstilskud Socialstyrelsen (§ 15.26.73.80) 6977-0001 .......................................................

500.000

ULFRI midler, (§ 07.18.19.40) 8245-0669 .............................................................................

228.611
728.611

Kurser, konferencer og projekter ...........................................................................................

25.905

Løn- og feriepenge mv., ..........................................................................................................

513.711

Lokalklubber (betaling af revisor regninger) .........................................................................

36.250

PR, fundraising og informationsmaterialer ............................................................................

25.357

Møde- og transportudgifter ....................................................................................................

6.231

EDB og småanskaffelser .........................................................................................................

32.908

Kontor, porto og telefon ..........................................................................................................

23.802

Forsikringer, kontingenter og abonnementer ..........................................................................

15.561

Husleje m.v. ...........................................................................................................................

64.920

Revisor ....................................................................................................................................

29.375

Renteudgifter ..........................................................................................................................

5.352
779.372

Underskudsdækning af SIND Ungdom ..................................................................................

-50.761
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Udgifter (andel af):
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N O T E R - fortsat
2020

2019

Kr.

Kr.

Mellemregning, Sind Ungdom, Middelfart Lokalforening ................

1.680

9.586

Mellemregning, Sind Ungdom, Århus Lokalforening ........................

744

15.858

Mellemregning, Sind Ungdom, Frederikshavn Lokalforening ...........

5.375

3.636

Mellemregning, Sind Ungdom, Kolding Lokalforening ....................

8.362

0

Mellemregning, Sind Ungdom, Viborg Lokalforening ......................

0

10.818

Mellemregning, Sind Ungdom, Lyngby-Taarbæk Lokalforening ......

0

1.036

Mellemregning, Sind Ungdom, Nyborg Lokalforening .....................

0

200

16.161

41.134

Mellemregning, Sind Ungdom, Kolding Lokalforening ....................

0

2.712

Mellemregning, Sind Ungdom, København Lokalforening ...............

31.678

21.478

Mellemregning, Sind Ungdom, Guldborgsund Lokalforening ...........

12.526

14.333

Mellemregning, Sind Ungdom, Roskilde Lokalforening ...................

18.000

18.000

Mellemregning, Sind Ungdom, Silkeborg Lokalforening ..................

23.721

19.625

Mellemregning, Sind Ungdom, Svendborg Lokalforening ...............

1.079

17.500

Mellemregning, Sind Ungdom, Hvidovre Lokalforening ..................

12.845

14.266

Mellemregning, Sind Ungdom, Helsingør Lokalforening ..................

29.730

11.846

Mellemregning, Sind Ungdom, Esbjerg Lokalforening .....................

38.349

44.203

Mellemregning, Sind Ungdom, Nyborg Lokalforening .....................

14.441

0

Mellemregning, Sind Ungdom, Holbæk Lokalforening .....................

333

0

Mellemregning, Sind Ungdom, Viborg Lokalforening ......................

3.600

0

Mellemregning, Sind Ungdom, Lyngby-Taarbæk Lokalforening ......

4.989

0

191.291

163.963

Note 3 – Mellemregning, Sind Ungdom, Lokalforeninger gæld
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Note 2 – Mellemregning, Sind Ungdom, Lokalforeninger tilgodehavender
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