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Styrelsen för PSYKIATRIFONDEN för bättre mental hälsa, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Psykiatrifonden är en ideell förening.

Namn och säte
Fondens namn är PSYKIATRIFONDEN för bättre mental hälsa

Officiellt säte för Psykiatrifonden är: Centrum för Molekylär Medicin CMM, Karolinska
Universitetssjukhuset, L8:00, 171 76 Stockholm (Center for Molekylär Medicine, Karolinska
University Hospital, L8:00, S-171 76 Stockholm, Sweden).

Organisationens syfte och ändamål
Psykiatrifondens ändamål
Psykiatrifondens huvudsakliga uppgifter är enligt stadgarna följande:

Fonden har till uppgift att främja mental hälsa och verka för bekämpande av psykiska sjukdomar.
Detta skall huvudsakligen ske genom att bidra till och stödja forskning inom psykiatrins och
psykologins samtliga specialiteter, samt främja utveckling av nya undersöknings-, behandlings-
och omvårdnadsmetoder inom det psykiatriska och psykologiska arbetsområdet. Detta kan även
innefatta stöd till utrustning och apparatur för ovan nämnda forskning.

I samma syfte bedriver och stöder fonden upplysning om den psykiatriska och psykologiska
forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och
behandling.

Vidare skall fonden arbeta mot stigmatisering av psykiska sjukdomar och folkupplysning kring
sådana frågor.

Fonden kan även initiera, stödja eller genomföra forsknings och utvecklingsprojekt inom ovan
nämnda områden.

Fondens medel skall inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat, landsting och
kommun.
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Organisation och ledning
Psykiatrifonden leds av en styrelse med två suppleanter, administrativ support, valberedning, adjungerade
med olika kompetenser samt ett vetenskapligt råd. Till detta formar styrelsen vid behov olika
arbetsgrupper.

Styrelse
Psykiatrifondens styrelse består av lägst fem ledamöter samt två suppleanter. Under 2017 har styrelsen
bestått av nio personer.

Antal sammanträden under 2017
Styrelsen har haft sju sammanträden inkl. konstituerande möte under 2017 samt årsmöte.

Administrativ support
Till styrelsen har adjungerats administrativ support för bokföring och hantering av gåvobrev/minnesbrev
mm.

Valberedning
Valberedingen utgörs av tre personer

Adjungerade
Till styrelsen har adjungerats personer för specifika uppgifter, bl. a utformning av annonser, logotyps och
motsvarande.

Vetenskapligt råd
Ett vetenskapligt råd om tio personer har knutit still fonens styrelse. Den utgörs av högt meriterade
forskare inom olika specialiteter avseende psykiatri och psykologi. Dessa är förankrade på olika
universitet fördelade över landet.

Det vetenskapliga rådets uppgift är att bedöma ansökningarna till Psykiatrifondens forskningsstipendier
utifrån fastställda kriterier och lämna ett prioriterat förslag till styrelsen.

Information om organisation och ledning finns på Psykiatrifondens hemsida.

Antal medlemmar
Antalet medlemmar uppgår till 80 (124, 72), varav 35 (42, 34) ständiga medlemmar inkl. vissa
organisationer och företag samt 45 (78, 38) årsmedlemmar. Siffrorna inom parentes avser 2016 och 2015.

Sammanfattning av verksamhetens utveckling 2014 -2017

Ekonomi

Sammanfattning
Samtliga resultat i bokslutet för 2017 uppfyller alla ställda krav från Svensk Insamlingskontroll.
Här avses överskott av verksamhetens nettoresultat samt relationstalen avseende
ändamålskostnaderna samt insamlings- och administrativa kostnader i förhållande till insamlade
medel. Detta är första gången sedan den nya styrelsen tillträdde 2014.

Verksamhetens överskott 2017, exkl. finansiella intäkter, uppgår till 2 380 kronor. Detta skall
jämföras med ett underskott om 93 838 kronor 2016. Däremot gav detta lilla överskott inget bidrag
till att konsolidera fondens ekonomi, vilket hade förutsatts i budget för 2017.
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Verksamhetens rörelseresultat 2017 jämfört med 2016
Budget
2017

Bokslut
2017

Jfr 2016

Summa rörelseintäkter 1 200 000 788 396 670 671
Summa rörelsekostnader 1 200 000 786 016 764 510

Nettoresultat 2 380 -93 839

Ändamålskostnaderna utgör 76,8 procent av insamlade medel och insamlings- och administrativa
kostnaderna till 23,0 procent. Detta skall jämföras med 79,2 respektive 34,8 procent 2016. Då
finansierades underskottet med likvida medel, dvs. ur eget kapital

Fondens verksamhetsomslutning uppgår till 788 396 kronor, vilket skall jämföras med budgeterade
1 200 000 kronor och når inte sin budgeterade nivå. Dock balanserar kostnader och intäkter på
denna nivå, men någon förstärkning av fondens ekonomi medförde inte det lilla överskottet

Fördelning av intäkter och kostnader 2017 inklusive sådana som regleras
under 2018
Ett antal kända eller beräknade intäkter och kostnader som avser 2017 kommer inte att regleras förrän
under 2018. Dessa tas upp i bokföringen för 2017, men balanseras över till 2018 som kortfristiga
fordringar eller kortfristiga skulder. De ingår därigenom i resultaträkningen och balansräkningen för
2017.

Budget och bokförda intäkter per 31 december 2017 inkl. balanserade kortfristiga
fordringar 2018

Intäkter Budget
2017

Totalt 2017 Jfr 2016

Medlemsavgifter 30 000 8 600 20 300
Gåvor från enskilda 200 000 95 683 273 976
Gåvor till minne av avliden 200 000 326 756 158 418
Gåvor från företag 200 000 74 780 16 577
Gåvor från organisationer 370 000 196 710 200 700
Gåvor genom arv 10 000
Övriga intäkter 200 000 75 866 700

Summaövriga rörelseintäkter 1 200 000 788 396 670 671

Finansiella intäkter
Övriga intäkter värdepapper 3287 3002
ränteintäkter 10

Summa finansiella intäkter 3297 1800
Totala rörelseintäkter 791 693 673 673

Intäkter Budget
2017

Totalt 2017 Jfr 2016

Medlemsavgifter 30 000 8 600 20 300
Gåvor från enskilda 200 000 95 683 273 976
Gåvor till minne av avliden 200 000 326 756 158 418
Gåvor från företag 200 000 74 780 16 577
Gåvor från organisationer 370 000 196 710 200 700
Gåvor genom arv 10 000
Övriga intäkter 200 000 75 866 700

Summa rörelseintäkter 1 200 000 788 396 670 671
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Fördelning av kortfristiga fordringar framgår i sammanställningen senare i rapporten.

Bokförda kostnader per 31 december 2017 fördelat på ändamål samt inklusive
kortfristiga skulder 2018

Fördelning av kortfristiga skulder framgår i sammanställningen senare i rapporten.

Jämförelse av ändamålskostnader, insamlingskostnader och
administrativa kostnader 2014-2017
Bokförda kostnader fördelat på syfte 2014-2017.
Verksamhe

tsår
Ändamålsko

stnad
Insamlings

kostnad
Administr

ativa
kostnader

Summa
insamlings-

och adm
kostnader

Summa

2014 165 000 26 000 365 000 * (391 000) 556 000
2015 378 000 172 000 60 000 (232 000) 610 000
2016 530 000 162 000 65 000 (227 000) 757 000
2017 606 173 96 273 83 570 (179 843) 786 016

*Inkl. nysatsning om 307 000 kronor. Exkl nysatsningen uppgår de administrativa kostnaderna
2014 till 58 000 kronor.

Ändamålskostnaderna har ökat med 441 000 kronor 2017 jämfört med 2014. Detta är en effekt av
ökade inkomser som medgett att styrelsen bl. a kunna dela ut ökade forskningsanslag.

Insamlingskostnaderna har minskat med 75 000 kronor 2017 jämfört med 2015. Detta är resultatet
av en medveten återhållsamhet, framförallt avseende annonsering. Kostnader för utskick av
tackbrev har däremot ökat i takt med att antal gåvor ökar.

Administrativa kostnaderna exkl. nysatsningen (307 000 kronor 2014) har legat stabilt kring 60 000
kronor under perioden 2014-2016, men ökat med ca 24 000 kronor 2017 jämfört med 2014-2016.
Detta förklaras till viss del av ökade kostnader för revision, medlemskap i FRII samt administrativ
support.

Relationstal
Kostnaderna för Mental Health Evening, MHE, och Mental Health Run, MHR, definieras i
redovisningen som ändamålskostnader, då syftet med aktiviteterna är att lyfta fram kunskap om
psykisk hälsa för allmänheten. Det gäller såväl direkta kostnader för aktiviteterna avseende eventen
såsom massmedial spridning av information.

Kostnader Budget
2017

Totalt 2017 Jfr 2016

Ändamålskostnader 900 000 606 173 530 988
Insamlingskostnader 220 000 96 273 168 205
Administrativa kostnader 80 000 83 570 65 317
Summa insamlings- och adm.
kostnader

300 000 179 843 233 522

Summa kostnader 1 200 000 786 016 764 510
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Relationstal avseende budget 2017 samt bokslut inkl. kortfristiga fordringar och skulder.

Förteckning över balanserade kortfristiga fordringar och skulder 2018

Intäkter/kortfristiga fordringar
Benämning Summa
Bidrag/gåvor/ersättningar från organisationer
Mental Health Run, MHR, Överskott 10 000
Work Life Barometer AB WLB (MHE) 15 000
Psykologguiden 15 000
Svenska Psykiatriska föreningen 8 000
Frihjulets insamling 2017 56 710

Summa 104 710

Kostnader/kortfristiga skulder
Benämning Ändamålsko

stnad
Insamlings

kostnad
administra

tiva
kostnader

Summa

Stampen 600 600
Arkitektkopia Thn 3 375 3 375
Redovisningstjänster 25 000 25 000
Övriga främmande
tjänster (CS)

10 000 10 000 9 880 29 880

Stipendier 300 000 300 000
Media Planet 60/40 6 525 4 350 10 875

320 500 14 350 34 880 369 730
Netto -265 141

Kommentarer
Intäkter
Utlovade sponsringar avseende MHE från Work Life Barometer AB, Psykologguiden samt
Svenska Psykiatriska föreningen, samt beräknat överskott från MHR, beräknas till totalt 48 000
kronor i kalkylen. Dessa balanseras över till 2018 men bokförs som intäkt avseende 2017.
Frihjulets insamling 2017 om 56 710 kronor har betalats in under 2018 men avser 2017. Totalt
bokförs 104 710 kronor som kortfristiga fordringar.

Kostnader
Kostnaden för Stampen och Arkitektkopia avser tackannons till gåvogivare i tidningen ttela:s
spridningsområde samt tryckning av julbrev med bl.a tack till medlemmar och gåvogivare för 2017
under 2017. Kostnaderna definieras som ändamålskostnader. Redovisningstjänster avser
revisionskostnad avseende 2017. Den bokförs på 2017 och balanseras över till 2018. Kostnaden
definieras som administrativ kostnad.

Budget
2017

Bokslut
2017

Ändamålskostnadernas andel av insamlade medel 75% 76,9%
Insamling-/Administrativa kostanders andel … 25% 23,0%
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten 34,0% 18,6%
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Övriga främmande tjänster avser schablonfördelad kostnad för Carina Schmidt med 40 procent
ändamålskostnad, 40 procent insamlingskostnad samt 20 procent administrativ kostnad.

Kostnaden för forskningsstipendier avser 5 stipendiater som får vardera 60 000 kronor, totalt
300 000 kronor. De är i sin helhet ändamålskostnad och avser 2017.

Kostnaden avseende MediaPlanet är schablonfördelad mellan artikelutrymme och annons.

Totalt bokförs 369 730 kronor som kortfristiga skulder i bokslutet avseende 2017.

Analys av ekonomiskt utfall 2014-2017
Intäkter

Bokslut 2014-2016, budget 2017, samt bokfört tom. juli 2017
Intäkter Bokslut

2014
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Bokslut

2017
Medlemsavgifter 57 700 18 200 20 300 8 600
Gåvor från enskilda 62 233 199 151 273 906 95 683
Gåvor till minne av avliden 56 840 118 675 158 418 326 757
Gåvor från företag 82 100 40 119 16 577 74 780
Gåvor från organisationer 283 884 200 700 196 710
Gåvor genom arv 10 000
Övriga intäkter 700 75 866

Summa rörelseintäkter 261 065 660 029 670 671 788 396

Den förändring av intäkter som synes ha en långsiktig karaktär är minnesgåvorna. Dessa har ökat stabilt
och fördubblats mellan 2016 och 2017. Antalet givare av minnesgåvor har ökat med ca 120 procent
mellan 2015 och 2016 samt ytterligare 30 procent mellan 2016 och 2017.

Övriga gåvor från enskilda är mera osäkra och varierar mellan åren. Ökningen av övriga intäkter
avser överskotten från Mental Health Evening, MHE, 60 271 kronor och Mental Health Run,
MHR, 10 000 kronor.

Bokslut 2014-2017 avseende minnesgåvor
Intäkter Bokslut

2014
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Bokslut

2017
Gåvor till minne av avliden 56 840 118 675 158 418 326 756

Kostnader
Fördelning mellan ändamåls- insamlings- oh administrativa kostnader per 31 dec
2017
Verksamhetens kostnader delas in i ändamåls-, insamlings- och administrativa kostnader. I FRII:s
styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 sägs att vissa kostnader är samkostnader som är
gemensamma för de tre funktionerna. Dessa skall fördelas på respektive funktion. Detta kan enligt
FRII göras genom interndebitering eller enbart i årsredovisningen genom fördelningsnycklar.
Fördelningsprincipen skall vara relevant för organisationens verksamhet, utvärderas årligen och vid
behov ändras.
Psykiatrifonden har ännu inte kunnat utveckla en relevant och gemensam fördelningsnyckel för
samkostnader. Fördelning har som regel inte skett i ekonomisystemet. Istället har kostnaden för
varje faktura fördelats manuellt utifrån orsaken till kostnaden och parallellt med redovisningen.
Kostnaden för Carina Schmidt är schablonfördelade f r om 2017.
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Fördelning framgår i följande tabell Denna fördelning redovisas i samband med ekonomiska
uppföljningar och i bokslutet och används i årsrapporten för redovisningen till Svensk
Insamlingskontroll. Bokslut och årsrapport med fördelning i detalj av samkostnader granskas av
revisor, men redovisas inte här.

Konto Benämning Ändamålsko
stnad

Insamlings
kostnad

Administr
ativa

kostnader

Summa

5010 Lokal, hyra 52 063 52 063
5800 Resekostnader 7 140 6 787 13 927
5810 Bankkostnader 2 337 2 337
5910 Annonsering 44 571 33 850 78 421
5930 Trycksaker internt
6071 Representation

avdragsgill
1 800 4 200 6 000

6110 Kontorsmateriel 1 588 5 278 4 224 11 090
6150 Trycksaker externt 23 234 9 224 3 730 36 188
6212 Mobiltelefon 62 3 519 62 3 643
6250 Porto 3 371 9 874 947 14 192
6530 Redovisningstjänster 28 630 28 630
6540 IT-tjänster
6590 Övriga främmande

tjänster
32 347 33 762 23 238 89 347

6900 Stipendium 330 000 330 000
6920 Informationsarbete mm 54 308 766 767 55 841
6981 Föreningsavgift

avdragsgill
8 648 8 648

6991 Övr. avdragsgilla
kostnader

55 689 55 689

Summa 606 173 96 273 83 570 786 016

Verksamhetens utveckling
Fonden har i hög grad ökat sin synlighet de senare åren, bl.a. genom att styrelseledamöter
medverkat i olika media, skrivit artiklar samt deltagit i andra offentliga forum, t.ex. i
Almedalsveckan, filmförevisningar, events, TV mm. Detta har ofta skett tillsammans med andra
organisationer som arbetar med liknande mål som Psykiatrifondens. Fonden samarbetar med 1,6 &
2,6 miljonerklubben, ICA- Kuriren, Psykologförbundet, MIND, Suicide Zero och Svensk
Psykiatrisk Förening. Fonden samarbetar även med
MediaPlanet och samproducerar bilagorna Kvinnors hälsa, Psykisk hälsa, Hjärnan & Nervsystemet

samt Folkhälsa.nu, som går ut med våra stora dagstidningar (text från 2016 och behöver
redigeras).

Psykiatrifonden har under året genomfört fyra större satsningar/event:
 Påbörjat ett samarbete med ICA-kuriren
 Deltagit i Almedalsveckan
 I samarbete med ICA- Kuriren och 1,6 & 2,6 miljonerklubben genomfört ett event Mental

Health Evening samt
 Deltagit i arrangerandet av Mental Healt Run.
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Samarbete med ICA-Kuriren
Samarbetet med ICA-kuriren har skett både genom att Psykiatrifonden upprättat en frågespalt
avseende psykiatriska frågor från läsarna samt bidragit med artiklar samt annonserat i ICA-
Kuriren. Detta har medfört att fonden bättre har kunnat bidra till kunskapsspridning beträffande
psykiatriska och psykologiska frågor, samt att kunskap om Psykiatrifonden har fått en bättre
spridning i landet. Ett tecken på detta är utvecklingen av antalet minnesgåvor, som sannolikt till
stor del han hänföras till detta samarbete.

Debattartiklar
Psykiatrifonden bidrar till att belysa problemområden när det gäller psykisk ohälsa exempelvis i
dagspressen, kvällspressen men även andra fora (DN Debatt 17-01-06”Stora brister i vården vid
nydebuterad psykos”; Aftonbladet 4 nov 2017 ”Anhöriga offras när svensk vård sviker”;
Forskningssverige 2017-04 ” Omfattande okunskap om psykisk ohälsa”).

Almedalsveckan
Psykiatrifonden medverkade även under 2017 på Almedalsveckan på Gotland. Syftet var, i likhet
med tidigare år, att sprida kunskap om psykisk hälsa, informera om forskningsframgångar, delta i
diskussionsforum samt att sprida kunskap om Psykiatrifonden.

Samverkan med 1.6 miljonerklubben
Samarbetet med 1.6 miljonerklubben har inneburit att synliggöra psykiatrifonden i olika
sammanhang. Både Martin Schalling och Lena Flyckt har deltagit i 1.6 miljonerklubbens podd,
Alexandras Hörna som ligger på 1.6milonerklubbens hemsida. Kalendern 2016 vars ingress var
skriven av Lena Flyckt gav avkastning till psykiatrisk forskning 2017. Även kalendern 2018 säljs
till förmån för psykiatrisk forskning. Mental Health Evening okt 2017 var en gemensamt
arrangemang mellan psykiatrifonden och 1.6 milonerklubben. Vid 1.6 milonerklubbens Hälsodag d
10 september deltog Lena Flyckt som expertråd inom psykiatri. Vid ett seminarium i arrangerat av
1.6 miljonerklubben i Nyköping sept 2017 företräddes Psykiatrifonden av Lena Flyckt. Lena Flyckt
är ordinarie ledamot i 1.6 miljonerklubbens expertgrupp och promotar där psykiatrifonden.

Mental Health Evening, MHE
Den 9 oktober genomförde Psykiatrifonden – fonden för psykisk hälsa tillsammans med 1.6 & 2.6
miljonersklubben och ICA-kuriren en första psykiatrisk gala i Sverige. Galan var förslagd till
Maximteatern i Stockholm. Syftet med galan var att lyfta fram psykisk ohälsa i ljuset. I
programmet framträdde kända artister och författare som både informerade sina egna erfarenheter
av psykisk ohälsa och framförde egen musik eller egna texter.

Psykiatrifondens ordförande höll ett anförande om Psykiatrifondens arbete med att minska
fördomar och dess arbete för ökad forskning kring psykisk ohälsa och sjukdom. Psykiatrifondens
arbete med information förstärktes under kvällen genom att 2017 års fördomspris delades ut. 2016
års fördomsprisvinnare. Detta gick till TV-programmet "Djävulsdansens" producent och
programledare. Under kvällen utdelades även ut Psykiatrifondens årets forskningsstipendier.

Till Psykiatrifondens stora glädje bidrog både Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH,
Hjärnkoll, Svenska Psykiatriska Föreningen, och Psykologförbundet bland andra till sponsring och
möjliggörande av genomförande av eventet. NSPH och Hjärnkoll deltog också som utställare och
samordnare och på scenen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landstings Uppdrag för
Psykisk Hälsa för att lyfta frågorna på ett både engagerande och kunnigt sätt.

Allt arbetet inför och under kvällen genomfördes helt ideellt. Så även deltagandet av kvällens
artister. Mental Health Evening gav ett nettoöverskott om 60 271 kronor.
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Mental Healt Run, MHR
Mental Health Run, MHR, som genomfördes den 7 oktober, är ett event i form av ett motionslopp
som syftar till att sprida kunskap om positiva hälsoeffekter av motion vid psykisk ohälsa. Loppet
har genomförts under tre år. Förutom i Stockholm har loppet 2017 även genomförts i Storfors.
Psykiatrifonden ser fram emot ett fortsatt samarbete med MHR för att lyfta vikten av fysisk
aktivitet för psykisk hälsa. Fonden önskar också en utveckling och spridning i landet för en riktig
folkrörelse.

Psykiatrifonden har sedan första året MHR ägde rum medverkat i att arrangera och genomföra
detta. Fonden har fått hela eller del av överskottet från eventet. För 2017 beräknas överskottet som
tillfaller fonden uppgå till 10 000 kronor.

Utdelning av forskningsanslag och stipendier
Fram t o m 2014 delades det ut fem forskningsanslag om vardera 20 000 kronor, totalt 100 000
kronor. För 2015 ökades beloppet till 50 000 kronor och antalet till sex, totalt 300 000 kronor och
för 2016 ökades antalet till åtta, dvs 400 000 kronor. För 2017 ökades beloppet till 60 000 kronor,
men antalet minskade till sex, dvs. 300 000 kronor. Till styrelsens stöd för val av mottagare av
stipendierna finns ett vetenskapligt råd med hög vetenskaplig kompetens inom olika områden inom
psykiatri och psykologi och med spridning över landet.

Forskningsanslag
Antal sökande av 2017 års stipendier var tio och följande sex erhöll forskningsanslag:
 Caroline Gromark. ”Beskrivning, behandling och långtidsuppföljning av patienter med

Pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS)”.
 Emma Fransson. ”Prediktion av Postpartumdepression”.
 Eva Hasselmark. ”Kliniska symptombilder vid PANS och PANDAS – Uppföljning av en svensk

patientgrupp som utretts för autoimmun genes vid psykiatriska tillstånd”.
 Jenny Molin. ”Psychiatric inpatient care for persons with mental ill health – a nursing

intervention project”.
 Madeleine Liljegren. ”Demenssjukdom med avvikande och/eller kriminellt beteende –

prevalens och konsekvens”.
 Sara Pankowski. ”Internetförmedlad behandling med Acceptance and Commitment therapy

(ACT) för bipolär sjukdom och samexisterande ångest – en öppen pilotstudie”.
Antistigmastipendium
Psykiatrifonden delar ut ett stipendium till enskild person eller grupp som på ett företrädesvis sätt
har arbetat mot stigmatisering under senaste året. För 2017 gavs priset till TV-programmet
"Djävulsdansens" producent och programledare:
 Ann-Linn Guillou
 Sanna Lundell
 Ann Söderlund

Ansökan om forsningsanslag och stipendium sker öppet via Psykiatrifondens hemsida.
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Effektmål

Psykiatrifondens huvudmål
Psykiatrifondens mål är

”Att samhällets resurser för forskning och övrig kunskapsutveckling inom det psykiatriska och
psykologiska området skall öka så att det bättre relateras till sjukdomsbörda/samhällskostnad än
idag.

Att vi i samhället skall tala om psykisk ohälsa med samma frånvaro av stigma som vi t.ex. talar om
cancer idag.

Att massmedia i sin rapportering om olika brott undviker att koppla brottet till psykisk ohälsa hos
gärningsmannen där detta inte är relevant till gärningen eller att en människa med psykisk ohälsa
definieras utifrån sin sjukdom, t ex ”psyksjuk”. Antistigmaarbetet föreslås även kunna inkludera
FoU-projekt med detta syfte”.

För 2016 gällde målet att på kort sikt, inom fem år, kunna dela ut 1,0 miljoner kronor i
forskningsmedel och samtidigt använda minst 75 procent av insamlade medel till
ändamålskostnader. Nu gäller målet att kunna dela ut 1,0 miljoner kronor i forskningsmedel inom
två år, dvs. 2019. Redan 2017 nåddes målet att ändamålskostaderna uppgick till över 75 procent av
insamlade medel.

Måluppfyllelse, effektmål
Beträffande måluppfyllelse av fondens arbete sker resultatet/effekterna ytterst på individnivå. Detta
är i första hand beroende av utvecklingen på både verksamhets- och samhällsnivå. Det ena avser
målet att minska den stigmatisering av begreppet psykisk ohälsa i förhållande till människor som
lider av detta i alla olika sammanhang samt hur denna utveckling ger positiva effekter framförallt
för den enskilde. Den andra avser utvecklingen av forskningsresurser till psykiatrisk/psykologisk
forskning och hur forskningsresultat implementeras i nya metoder för vård och stöd till enskilda
vårdtagare. Förebyggande insatser både på samhällsnivå och för enskilda berörda har också
konsekvenser för hur den psykiska hälsan utvecklas i samhället.

Psykiatrifondens utvecklade samarbete med andra organisationer mm har bidragit till en positiv
utveckling mot fondens mål avseende spridning av kunskap och sannolikt därigenom minskat
stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. Det verkar idag föras en mera öppen diskussion
om psykisk ohälsa och dess konsekvenser för den enskilde och vilka krav på samhället detta
innebär. Detta är en positiv utveckling.
Vidare märks denna utveckling och Psykiatrifondens ökade synlighet genom att antalet
minnesgåvor som har influtit under 2017 har fördubblats jämfört med 2016. Både antalet avlidna
som hedras genom minnesgåvorna samt antal gåvogivare har ökat, vilket kan ses som en indikator
på detta. Under 2017 kan man också se fler personer för vilka minnesgåvor gavs och med större
spridning över landet. Det är dock små tal relativt i jämförelsen om man ser det på nationell nivå,
men ändå en tydlig riktning.

Det är svårt att utvärdera dessa mål endast utifrån Psykiatrifondens arbete, då flera aktörer såsom
andra organisationer, mediala verksamheter och personer, t ex Psykiatrifondens ambassadörer,
mottagare a antistigmapriset m fl. verkar inom samma eller liknande målområden, t ex MIND,
(H)järnfonden, NSPH, m.fl. Dessa samlade insatser resulterar i ökad kunskap och sannolikt har
detta bidragit till en minskad stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. Möjligen kan man
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tolka detta genom att fler anger psykiatrifonden som mottagare av minnesgåvor.

Forskningsanslagen avseende psykisk vård är begränsade i Sverige. Anslagen från Vetenskapsrådet
utgör endast 3 procent och uppgår till 0,1-0,2 procent av samhällskostnaden för psykisk ohälsa
(Kungliga vetenskapsakademin augusti 2011). Detta kan jämföras med anslagen till
cancersjukdomar som utgör ca 2,0 procent, dvs tio gånger högre relativt samhällskostnaden. I
jämförelse med motsvarade länder rankas sverige på 20:e plats vad avser forskningsanslag
avseende psykiska sjukdomar. Någon nyare statistik har inte analyserats.

Viktiga beslut
Styrelsen har under 2017 beslutat om viktiga åtgärder/förändringar inom följande områden:

 Beslutat om utvidgat samarbete med ICA-kuriren

 Beslutat att tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonersklubben och ICA-kuriren planera för
ett större event under 2018 i samband med att fonden firar 25-årsjubileum

 Beslutat att påbörja ett större projekt inom området antistigma

 Fördelat av forskningsanslag

 Fördelat antistigmapriset

 Budget för 2018

 Mål för 2018-2019

Besluten och förändringarna redovisas bl.a. under berörda kapitel i förvaltningsberättelsen.

Säkerhetsfrågor
Säkerhetsfrågorna omfattar både de ekonomiska och organisatoriska områdena. Säkerhetsfrågorna
har varit ett aktivt arbete för styrelsen under 2014-216, vilket redovisas i årsrapporterna för 2015
och 2016.
För reglering av styrelsens arbete och arbetsformer har styrelsen antagit en arbetsordning. Denna
antogs 2014-06-04 och ingår som en del i FRII:s kvalitetskrav. Denna uppdateras vid behov. Vid
styrelsemötet den 8 juli 2018 gjordes en justering av arbetsordningen. Den redovisas på
Psykiatrifondens hemsida.

För 2017 har back up avseende fondens bokföring skett genom att extern service anlitats och där
ytterligare resurser finns tillgängligt vid behov.

Risker
Fondens risker behandlades i 2014-2015 års förvaltningsberättelser. Fortfarande kvarstår den risk
som bristande resurser för kansli-/ och förvaltningskompetens i styrelsen utgör. Det praktiska
ansvaret för dessa frågor åvilar fortfarande endast en av styrelseledamöterna. Dessa uppgifter liknar
alltmer vad som krävs av en offentlig organisation och denna brist utgör en allvarlig sårbarhet för
fondens verksamhet.

Kritik på styrsystemen för 90-konto
Regler för andelen insamlings-/administrativa kostnader
En viktig orsak till svårigheten att avlöna kansli-/administrativa-/ekonomiska resurser till styrelsen
avseende fonder med 90-konto är de krav som Svensk Insamlingskontroll ställer vad avser
relationstalen beträffande insamlings- och administrativa kostnader i förhållande till insamlade
medel. Dessa får endast utgöra högst 25 procent av insamlade medel. Detta begränsar små fonders
möjlighet att anlita och betala för administrativ service, utan allt sådant arbete måste ske på frivillig
bas. Det förhindrar också effektivt möjligheten för dessa fonder att bygga upp ett eget kapital som
minimerar risken för de konsekvenser som kan uppstå vid ett större underskott. Detta problem har
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för Psykiatrifonden upplevts öka när verksamhetens omslutning närmat sig 400 000-600 000
kronor, bl.a. i samband med att antal gåvor ökar.
Förslag till nya regler
Svensk Insamlingskontroll föreslås ändra reglerna beträffande krav på relationstalen beträffande
insamlings-/ och administrativa kostnaders i förhållande till insamlade medel. Dessa föreslås
anpassas till omfattningen av fondens omslutning/insamlade medel. T ex skulle vid en omslutning
upp till t ex 600 000 kronor insamlings- och administrativa kostnader få utgöra högst X procent och
ändamålskostnad till lägst XX procent av insamlade medel. Fonder med en omslutning 600 000 -
1 000 000 kronor får insamlings- och administrativa kostnader utgöra högst Y och
ändamålskostnaderna lägst YY procent. För fonder med högre omslutning skall 75/25
procentsregeln gälla.

Beslut om ändringar i stadgarna 2017
Föreslagna ändringar till årsmötet 2018
Styrelsen har inte föreslagit några förslag till ändringar i stadgarna under 2017.

Etiska regler
Styrelsen antog etiska regler den 12 juni 2015. Dessa finns presenterade på Psykiatrifondens
hemsida.

Psykiatrifondens värdegrund utgår från Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och bygger på
övertygelsen:

 att alla människor har lika värde

 att alla har samma rättigheter, skyldigheter och ansvar

Framtida utveckling
Psykiatrifondens plan för 2018-2019
Psykiatrifonden skall verka för att växa i sådan omfattning att en miljon i forskningsmedel kan
delas ut inom två år, dvs 2019. Vidare att administrativ service skall kunna inkluderas som en del i
styrelsens organisation och ändå klara Svensk Insamlingskontrolls krav på att kostnadsandelen
håller sig inom fastställda relationstal. Detta skall ske genom att psykiatrifonden görs ännu
synligare både de facto i hela landet men också att dess mål och inriktning blir alltmer kända.

En vidareutveckling av samarbetet med ICA-kuriren och 1,6 & 2,6 miljonerklubben blir en viktig
del i detta arbete och även samarbetet med andra fonder. Kan fonden dessutom genom externa
pengar kunna initiera och ansvara för att ett större projektuppdrag, skulle detta också kunna
inrymma resurser administrativservice som kan ökas på marginalen för fondens övriga verksamhet.
Kostnader för ett sådant projekt inkl. administrativ service blir helt att betrakta som
ändamålskostnad.

Under planperioden 2018-2019 planeras för följande större initiativ:

 Vidareutveckling av samarbetet med ICA-kuriren
 Vidareutveckling av samarbetet med 1,6 & 2,6 miljonersklubben
 Initiera ett samarbete med en stiftelse
 Genomföra en gala i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonersklubben samt ICA-kuriren i samband

med fondens 25-årsjubileum 2018
 Utveckla en struktur för samarbetet med Mental Health Run, MHR
 Genom externa finansiering påbörja ett projekt avseende förändring av de pressetiska reglerna
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 Särskild satsning på antistigmaarbete

Vidareutveckling av samarbetet med ICA-kuriren
För 2018 planerar styrelsen att i samarbete med ICA-kuriren varje månad under sex månader 2018
producera en avdelning på t ex. fyra sidor i tidningen med olika tema vare gång. Dessa kan också
sammanfattas som ett särtryck med ytterligare fyra sidor om Psykiatrifonden som i år fyller 25 år,
totalt 28 sidor. Detta skulle också kunna bli årets programskrift från Psykiatrifonden och även delas
ut vid Mental Health Evening, MHE. Syftet är att genom bilagan effektivare sprida kunskap om
psykisk hälsa och därigenom även bidra till att minska stigma kring dessa frågor och människor.
Bilaga skall också kunna delas ut i olika andra sammanhang.

Frågespalten i ICA-kuriren etablerades under 2017 och kommer att fortsätta.

Annonseringen i ICA-kuriren sker utan kostnad för Psykiatrifonden i samband med att
Psykiatrifonden exponeras i någon form och då ledigt utrymme finns.

Samarbetet med ICA-kuriren har lett till att fonden har fått en stor spridning i landet och att fonden
kunnat rikta sig till målgruppen medelinkomsttagare i åldrar 40 år och uppåt, framförallt kvinnor.
Hittills har detta medfört att minnesgåvorna 2017 har fördubblats jämfört med 2016. För 2018
föreslås att målet sätts till 500 000 kronor. Övriga högtidsgåvor samt eventuella arv beräknas också
att påverkas positivt genom detta samarbete.

Vidareutveckling av samarbetet med 1,6 & 2,6 miljonersklubben
Förutom samarbetet med MHE samarbetar Psykiatrifonden ofta i mediala sammanhang med 1,6 & 2,6
miljonerslubben som regel i samband med aktiviteter för Kvinnors hälsa bl.a. med artiklar i deras tidning.
Detta kommer att fortsätta. Psykiatrifonden kommer att erhålla intäkter från försäljningen av 1.6
miljonerklubbens kalender 2018. Under 2018 fyller 1.6 miljonerklubben 20 år och en Jubileumsbok
kommer att färdigställas där Psykiatrifonden, företrädd av Lena Flyckt, kommer att skriva ett av kapitlen.
Psykiatrifonden kommer att synliggöras i 1.6 miljonerklubbens tidskrift under rubriken aktuell forskning.
Delaktighet från psykiatrifonden i 1.6 miljonerklubbens expertråd fortsätter genom vice ordförande. Det
finns planer på en hälsomottagning för kvinnor med delaktighet från psykiatrifondens.

Initiera ett samarbete med en stiftelse
En stiftelse söker en ny inriktning. Ett förslag är området Psykisk hälsa och föreslås ske i samarbete
med Psykiatrifonden. Förslaget är att öronmärka medel för äldrepsykiatrin samt att synliggöra
deras problem. Detta är tänkt att ske i projektform och som är samhällsförändrande.

Genomföra en gala i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonersklubben samt ICA-kuriren i
samband med Psykiatrifondens 25-årsjubileum 2018
Psykiatrifonden tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonersklubbens och ICA-kuriren planerade och
genomförde gemensamt den första galan om psykisk hälsa 2017, Mental Health Evening. För 2018
har redan påbörjats ett gemensamt planeringsarbete för en större gala i samband med att
Psykiatrifonden firar 25-årsjubileum. Den planeras ske under hösten 2018. Den mediala
exponeringen av galan kommer att bli bredare denna gång.

Nettoöverskottet från galan 2017 inkl. sponsring och entréer var för fondens andel ca 61 000
kronor. Fonden fick huvudparten av överskottet. Beroende på formen för, exponeringen av, antal
platser och lokaliseringen av den planerade galan 2018, beräknas överskottet öka 2018. Hur det
ekonomiska resultatet skall regleras mellan parterna är inte beslutat, men man kan räkna med en
ökning för Psykiatrifonden jämfört med 2017. Överskottet för Psykiatrifonden andel beräknas till
ca 80 000 kronor.
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Utveckla en struktur för samarbetet med Mental Health Run, MHR
Samarbetet med Mental Health Run har syftet att bidra till att sprida kunskap om nyttan av fysisk
aktivitet för psykisk hälsa samt att fonden skall få en del av överskottet att använda för sin
verksamhet. Kunskap om nyttan av fysisk aktivitet vid bl. a psykisk ohälsa är en viktig kunskap att
förmedla. Psykiatrifonden önskar däeför en utveckling av Mental Health Run till en nationell
rörelse i framtiden.

Psykiatrifonden har hittills varit såväl aktiv i planering av eventet och även satsat pengar i form av
massmedial information om MHR. Däremot ha formerna för samarbetet både vad avser planering
och ekonomi inte varit reglerad. Detta måste därför ske inför framtiden, då fonden lägger såväl
mycket tid i planering och genomförandet som ekonomiska utlägg i marknadsföring. Beräknad
andel av överskott 2018 sätts till lägst 25 000 kronor.

Genom externa finansiering påbörja ett projekt avseende förändring av de pressetiska
reglerna
Ett långsiktigt mål för Psykiatrifonden är att man inom fem år kan prata om psykisk sjukdom och
ohälsa samt att möta dessa människor i olika sammanhang och miljöer med samma frånvaro av
stigma som idag gäller för patienter med t ex. cancersjukdom jämfört med för tio år sedan.

Stigma finns i civilsamhället bl.a. utifrån hur dessa människor möts eller beskrivs ffa. i massmedia.
Ofta beskrivs och definieras dessa utifrån sina psykiska problem, även när detta inte har någon
koppling till en artikels innehåll. T ex används psykisk sjukdom som förklaring till en människas
agerande, te x en brottslig gärning. I vissa fall anges att personen tidigare har haft kontakt med
psykiatrin för sin ohälsa, även om detta inte är relevant till handlingen och således inte heller för
artikeln. Att få vård för sin psykiska ohälsa någon gång under livet gäller för många av oss och kan
således inte utan vidare kopplas till en brottslig gärning. Vidare används det negativa uttrycket
”Psyksjuk” både i artiklar och på löpsedlar som introduktion till artiklar.

De pressetiska reglerna som vilar på tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är
tumregler och inte lagregler. I vårt syfte är punkt 10 i de Pressetiska reglerna grundläggande för att
skydda den enskildes personliga integritet.

I den uppräkningen i punkt 10 saknas gruppen personer med psykiskt sjukdom. För att ändra den
massmediala integritetskränkande beskrivningen av människor med psykisk ohälsa krävs en
förändring genom att punkt 10 kompletteras med denna grupp. Detta är ett omfattande påverkans-
och informationsarbete och föreslås ske genom ett särskilt projekt. Detta måste ske genom särskilda
externa resurser, både ekonomiska och personella. Projektet förutsätts genomföras på uppdrag av
Psykiatrifonden. Målet är att kunna påbörja planering och med eventuell projektstart under 2018.

Särskild satsning på antistigmaarbete
Psykiatrifonden har beslutat att i år göra en särskild satsning med syfte att minska stigmatisering. Detta
skall ske genom att Psykiatrifonden medverkar finansiellt i produktionen av filmen Kungen av Atlantis.
Filmen handlar om medberoende mellan en schizofren far och dennes son. Filmen visar på ett kärleksfullt
sätt relationen mellan far och son sjukdomen till trots. Huvudrollen som far spelas av den erfarne
skådespelaren Philip Zandén (Bröderna Mozart mfl).

Förutom att filmen kommer att visas på bio via TriArt kommer Psykiatrifonden att få rättigheter att visa
filmen i olika sammanhang. I samband med filmvisningar kommer också Psykiatrifonden och dess
verksamhet att lyftas fram på olika sätt.
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Budget 2018

Allmänt
Psykiatrifonden lyckades inte uppnå budgetrad omslutning 2017 med 1 200 000 kronor. För 2018
är möjligheten bestydligt större. Därför föreslås att i budgeten även för 2018 upptas 1 200 000
kronor som intäkter. Detta innfattar inte eventuella projektmedel och kostnader för
utvecklingsprojekt. Dessa skulle, om så infaller, definieras som bidrag och motsvarande
ändamålskostader i den del som förbrukas under verksamhetsåret. Målet är också att insamlings-
och administrativa kostnader understigen 25 procent av insamlade medel med syfte att medge en
viss konsolidering av fondens ekonomi.

Sammanfattning
Verksamhetens budgeterade rörelseresultat 2018 jämfört med 2016 och 2017

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget 2018

Summa rörelseintäkter 670 671 788 396 1 200 000
Summa rörelsekostnader 764 510 786 016 1 150 000

Summa rörelseresultat -93 839 2 380 50 000

Relationstal avseende budget 2018 samt jämfört med bokslut och 2017

Specifikation och kommentarer
Budgeten innebär bl a att insamlings- och administrativa kostnader måste anpassas nedåt om
budgeterade intäkter inte uppnås. Detta är särskilt viktigt om dessutom ett överskott skall uppstå
som kan konsolidera fondens ekonomi.

Intäkter
Sammandrag av budgeterade intäkter 2018 jämfört med bokslut 2016 och 2017

Intäkter Budget
2017

Bokslut
2017

Budget
2018

Verksamhetsintäkter från allmänheten 630 000 516 905 900 000
Medlemsavgifter 30 000 8 600 10 000
Gåvor från enskilda 200 000 95 683 150 000
Gåvor till minne av avliden 200 000 326 756 500 000
Gåvor genom arv 10 000 50 000
Övriga intäkter 200 000 75 866 310 000
Bidrag/gåvor/ersättningar från myndigheter

Bidrag/gåvor/ersättningar från organisationer 370 000 196 710 200 000
Gåvor från organisationer 370 000 196 710 200 000

Bidrag/gåvor/ersättningar från företag 200 000 74 780 100 000
Gåvor från företag 200 000 74 780 100 000

Summa rörelseintäkter 1 200 000 788 396 1 200 000

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budget
2018

Ändamålskostnadernas andel av
insamlade medel

57,0% 79,2% 75% 76,9% 75,0%

Insamling-/Administrativa
kostnaders andel …

35,0% 34,8% 25% 23,0% 20.8%

Insamlingskostnader/Medel från
allmänheten

51,0% 37,0% 34,0% 18,6% 12,5%
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Kommentarer
Styrelsen bedömer att de aktiviteter som planeras för 2018 kommer att generera betydligt ökade
intäkter jämfört med 2017. Då är inte inräknat eventuella projektmedel och projektkostnader.

Verksamhetsintäkter från allmänheten
Minnesgåvorna har ökat och även fått en något ny och tillkommande dimension, då fler enskilda
och geografiskt spridda gåvor har börjat flyta in. Tidigare var merparten sådana som avsåg färre
personer. Övriga intäkter avser överskott från allmänheten genom gåvor, arv och även entréavgifter
avseende MHE

Bidrag/gåvor/ersättningar från myndigheter
Bidrag/gåvor avser förutom gåvor bl a projektbidrag från myndigheter. Inga sådana projekt
diskuteras i styrelsen.

Bidrag/gåvor/ersättningar från organisationer
Budgeterat belopp avser bl.a. intäkter i form av sponsring från organisationer avseende MHE och
MHR. Överskotten beräknas till 80 000 resp. 25 000 kronor 2018. Bidrag från organisationer för
eventuella projekt har inte tagits upp i budgeten. Sådana projektbidrag och projektkostnader
kommer att balansera varandra under tiden projektet pågår.

Bidrag/gåvor/ersättningar från företag
Bidrag gåvor från företag är osäkra och varierar mellan åren.

Kostnader
I tabellen redovisas endast vissa av kostnaderna fördelade under 2017 samt utan fördelning 2016.

Kostnader Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018
Ändamålskostnader
Forskningsstipendier 300 000 600 000
Antistigmapriset 30 000 30 000
Informationsverksamhet 56 000 100 000
Andel av administrativ service 60 000
Reserverat utvecklingsutrymme 110 000

Summa ändamålskostnader 530 00 606 000 900 000

Insamlingskostnader
Annonser 100 000
Övriga kostnader 50 000

Summa insamlingskostnader 162 000 96 000 150 000

Administrativa kostnader
Andel av administrativ service 65 000 85 000 80 000
Övriga administrativa kostnader 20 000

Summa administrativa kostnader 65 000 85 000 100 000
Summa insamlings- och administrativa
kostnader

229 000 182 000 250 000

Summa kostnader 757 000 787 000 1 150 000

Rörelseresultat -93 839 1 009 50 000

Relationstal
Ändamålskostnadernas andel av insamlade
medel

89 % 76,9 75%

Insamling-/Administrativa kostanders andel
…

38 % 23,0 20,8%
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Kommentarer
Allmänt
Genom ett större uppdrag avseende extern administrativ service till fonden kommer denna kostnad
att öka för alla tre kostnadsområdena. Kostnaden för denna tjänst är schablonfördelad med 40
procent på ändamålskostnad, 40 procent på insamlings- samt 20 procent på administrativ kostnad.

Ändamålskostnader
För forskningsanslag 2018-2019 budgeteras 600 000 kronor, en ökning med 300 000 kronor
jämfört med 2017. Informationsverksamheten budgeteras till 100 000 kronor, en ökning med
45 000 kronor, då fonden kommer att öka sitt arbete med kunskapsspridning.

Insamlingskostnader
Genom fondens ökade aktivitet 2018 beräknas insamlingskostnaderna öka även om strävan är att
hålla dessa så låga det går.

Administrativa kostnader
Administrativ service inkluderar bl a revision, medlemsavgifter till Svensk Insamlingskonstroll
samt FRII förutom supportkostnader i form av extern administrativ service mm.

Finansiella instrument

Finansiell riskstyrning
Eftersom någon placering av tillgångar inte har varit aktuell hittills har ingen fördelning av likvida
medel gjorts utöver bankmedel. Däremot görs en mera omfattande ekonomisk rapportering till
styrelsen per maj respektive september varje år.

Placeringspolicy
Psykiatrifonden har inte antagit någon policy eller riktlinjer som anger hur fonden skall finansieras
eller hur organisationens kapital skall placeras. Däremot beslutade styrelsen den 14 juni 2016 §12
att inga pengar ska placeras långsiktigt, då fonden fortfarande har en begränsad ekonomi.

Fonden har sedan flera år tillbaka genom ett arv erhållit ett antal aktier. Dessa har inte sålts och
ligger kvar i den ursprungliga placeringen. Bokfört värde upptas i balansräkningen med samma
belopp som när gåvan erhölls.

Anställda
Psykiatrifonden har inga anställda och samtliga i styrelsen arbetar ideellt. Däremot anlitas externt
stöd för utskick av minnes-/tackbrev till gåvogivare samt för bokföring.
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Övrig information
Vägar att ge gåvor
Psykiatrifonden har Plusgironummer 90 07 50-1 samt Bankgiro 900-7501. Gåvor kan även ges som
SMS-gåva genom att skriva PSYK50 resp. 100, 200 eller 500 beroende på vilket belopp man vill
ge. Man kan även ge ett valfritt belopp via Swish till nummer 1239007501

Hemsida
Psykiatrifondens hemsida finns på http://www.psykiatrifonden.se/ samt en Facebooksida

https://www.facebook.com/Psykiatrifonden.Sverige

Internationellt samarbete
Fonden har viss kontakt med danska psykiatrifonden. Ordföranden har vidare kontakt med
NARSAD i USA.

Representation i andra styrelser
Psykiatrifonden är inte representerad i andra styrelser. Däremot är, Psykologförbundet, PF, samt
Nationell Samling för Psykisk hälsa, NSPH, representerade i fondens styrelse.
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Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnad mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2017 2016 2015 2014
Antal medlemmar 80 124 72 129

Verksamhetens intäkter 788 396 670 671 660 029 262 928
Verksamhetens kostnader -786 016 -764 510 -610 401 -555 588
Resultat från finansiella investeringar 3 297 1 800 4 038 4 019
Årets resultat 5 677 -92 039 53 666 -288 642

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 319 315 407 353
Soliditet (%) 46,2 83,7 92,1 73,0
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 8 600 20 300
Gåvor 2 703 930 649 671
Övriga verksamhetsintäkter 75 866 700
Summa verksamhetens intäkter 788 396 670 671

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader -606 173 -530 988
Insamlingskostnader -96 273 -168 205
Administrativa kostnader -83 570 -65 317
Summa verksamhetens kostnader -786 016 -764 510

Verksamhetsresultat 2 380 -93 839

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper 3 3 287 3 002
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 -1 202
Summa resultat från finansiella poster 3 297 1 800

Resultat efter finansiella poster 5 677 -92 038

Resultat före skatt 5 677 -92 038

Årets resultat 5 677 -92 039
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 4 72 828 72 828

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 10 1 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 104 710 75 000

104 720 76 008

Kassa och bank 512 451 226 981
Summa omsättningstillgångar 617 171 302 989

SUMMA TILLGÅNGAR 689 999 375 817
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital 314 592 406 631
Årets resultat 5 677 -92 039
Summa eget kapital 320 269 314 592

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 850 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 354 880 61 225
Summa kortfristiga skulder 369 730 61 225

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 689 999 375 817

Förändring av eget kapital

Balanserat- Årets Totalt eget

eget kapital resultat kapital

Ingående balans 406 631 -92 039 314 592
Årets resultat 5 677 5 677
Utgående balans 406 631 -86 362 320 269
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande
riktlinjer för årsredovisning.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkter i form
av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod
periodiseras bidraget över denna period.

Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om
bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Erhållna gåvor
Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och
ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till gåvor räknas även testamentsgåvor och donationer,
värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken.
Även medel från Radiohjälpen klassificeras normalt i poster Gåvor.

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga
gåvor utgör omsättningstillgångar.

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter
avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis eventuell gåvoskatt).
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Erhållna bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella
föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ.

Ett bidrag intäktsredovisas i den period då bidraget utbetalas till föreningen. Om bidraget är till för att
täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som
bidraget är avsett att täcka.

Intäktsredovisning av ett villkorat bidrag sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas
att bidraget inte kommer att återkrävas.

Föreningens kostnader

Ändamålskostnader (FRII)

Ändamålskostnaderna uppgick till 606 173 kronor 2017, motsvarande 76,9 procent av insamlade medel.

Insamlingskostnader (FRII)

Insamlingskostnaderna uppgick till 96 273 kronor 2017, motsvarande 12,2 procent av insamlade medel.

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna uppgick till 83 570 kronor 2017, motsvarande 10,6 procent av insamlade
medel.

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar värderas till anskaffningsvärdet när gåvan genomfördes. Långfristiga innehav värderas
till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktier och/eller andelar minskat och denna värdenedgång kan antas
vara varaktig görs nedskrivning.
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Not 2 Insamlade medel
2017 2016

Verksamhetens gåvor fördelar sig enligt följande:
Allmänheten 432 440 432 394
Företag 74 780 16 577
Andra organisationer 196 710 200 700
Summa 703 930 649 671

Not 3 Resultat från övriga värdepapper
2017 2016

Erhållna utdelningar 3 287 3 002
3 287 3 002

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 72 828 72 828
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 828 72 828

Utgående redovisat värde 72 828 72 828

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Gåvor från organisationer 104 710 75 000
104 710 75 000

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Övriga upplupna kostnader 354 880 61 225
Summa 354 880 61 225
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