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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Psykiatrifonden, 802017-5504 får härmed avge årsredovisning för 2013.

Allmänt om verksamheten
Förvaltningsberättelse Psykiatrifonden (PF) 2013
Psykiatrifonden har till uppgift att verka för bekämpande av psykiska sjukdomar inom vårt land
huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning inom psykiatrin samt
främja utvecklande av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder inom
psykiatrin. I samma syfte bedriver och stöder fonden upplysning om den psykiatriska
forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och
behandling. Fondens medel skall inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger
stat och kommun.
Föreningen har haft ett fysiskt styrelsemöte i september samt årsmötet, som ägde rum 14/3
2013 i Stockholm i samband med Svenska Psykiatrikongressen. Vi har därutöver haft flera
telefonmöten. Vi hade vid styrelsemötet i september genomgång av de ansökningar som
kommit in till stipendierna. Detta år inkom glädjande nog 17 ansökningar, vilket är den högsta
som nuvarande styrelse kände till. Vi valde ut 5 stipendiater á 20.000 kronor.
Styrelsen beslutar att bevilja 20 000 kr till följande sökande:
Ullvi Båve, öl psykiatri: Jämförelse mellan ECT och dTMS av effekt och kognitiva biverkningar
vid behandling av depression.
Johan Bjureberg, leg. psykolog: Internet-baserad behandling för ungdomar som självskadar
utan suicidavsikt:
My Frankl, leg. psykolog: Affektfobiterapi för patienter med alkoholberoende
Maria Larsson, öl psykiatri: Kan patientens förståelse för den egna tankeprocessen påverka
den anorektiska hjärnan?
Mikael Tiger, öl psykiatri: PET studies of monoaminergic systems in major depression and its
treatment
Utöver detta ett stipendium med inriktning att minska fördomar mot psykisk sjukdom och
ohälsa på 10 000 kronor som kommer att utses efter nominering och delas ut i samband med
årsmötet i mars
Under året har Psykiatrifonden synts i flera sammanhang för att samla in pengar och sprida
kunskap om psykisk sjukdom och ohälsa
:
· På Svenska Psykiatrikongressen mars 2013 med målgrupp Sveriges psykiater
(600 besökare av 2200 yrkesverksamma) med roll-up samt att ett antal av 2012 års
stipendiater presenterade sina arbeten.
· Vi fanns med på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, även där ihop med SPF, HFS:s
(Hälsofrämjande sjukvård och vårdorganisationer) temagrupp Psykisk Hälsa, Västerbottens
läns landsting och SKL där vi fick möta allmänheten men även många som arbetade inom
vård, omsorg och skola samt studerande inom dessa områden. Många frågor och
diskussioner. Ca 100 000 besökande.
· Vi har haft möjlighet att utan kostnad annonsera i tidningen Svensk Psykiatri i samtliga 4
nummer.

Psykiatrifonden

2(8)

802017-5504

Medlemsantalet har tidigare ökat: 2007 16 st., 2008 13 st. samt 2009 31 st. 2010 52 st samt
2011 70 st, 2012 enbart 11 betalande medlemmar (ingen påminnelse om årsavgift gick ut).
För 2013 uppgick antal medlemmar till 52, av vilka 15 är ständiga medlemmar, varav två nya
2013, och 37 betalande årsmedlemmar.
I samband med styrelsemötet i september diskuterades en satsning för att nå ut till en bredare
allmänhet såväl med syfte att få in med medel till forskning som att sprida kunskap om psykisk
sjukdom och på det sättet minska fördomar. Parallellt pågick en diskussion i en forskargrupp
på Karolinska med syfte att starta insamling med samma mål. Efter diskussion med dessa
personer har en plan för aktivering och modernisering av Psykiatrifonden diskuterats och
förberedelser inför stadgeändringar pågår vid årsskiftet och kommer att fullföljas under 2014.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

710 918
-69 311
641 607

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

641 607
641 607

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr
Rörelseintäkter

Not

2013-01-01- 2012-01-012013-12-31 2012-12-31
88 799
88 799

64 470
64 470

-164 890
-76 091

-157 030
-92 560

Resultat från finansiella poster
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

3 027
5 815
-151
-67 400

13 334
-31
-79 257

Resultat före skatt

-67 400

-79 257

-1 911

-3 419

-69 311

-82 676

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

Skatt på årets resultat
Årets resultat

1
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

2

72 828

72 828

72 828

72 828

9
5 521
5 530

150
150

Kassa och bank

683 257

780 581

Summa omsättningstillgångar

688 787

780 731

SUMMA TILLGÅNGAR

761 615

853 559

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5(8)

Psykiatrifonden
802017-5504

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

710 918
-69 311
641 607

793 594
-82 676
710 918

641 607

710 918

5 408
114 600
120 008

7 641
135 000
142 641

761 615

853 559

2013-12-31
Inga
Inga

2012-12-31
Inga
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

3

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisning av (övriga) intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får
ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
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Noter
Not 1 Rörelseintäkter
Gåvor och bidrag
Medlemsavgifter

2013-01-01- 2012-01-012013-12-31 2012-12-31
78 799
63 370
10 000
1 100

Summa

88 799

64 470

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2013-12-31

2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

72 828

72 828

Redovisat värde vid årets slut

72 828

72 828

Redovisat
värde
72 828

Marknadsvärde
59 719

72 828

59 719

Noterade andelar
Noterade andelar

Not 3 Eget kapital
Fritt eget
kapital
710 918

Vid årets början
Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

-69 311
641 607

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Forskningsanslag/ stipendier
Förutbetalda medlemsavgifter

2013-12-31
110 000
4 600

2012-12-31
135 000
-

114 600

135 000
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Underskrifter
Stockholm den 25 februari 2014

Lise-Lotte Risö Bergerlind
Ordförande

Jan-Olov Larsson
Vice ordförande

Per-Åke Warg
Skattmästare

Simon Kyaga
Sekreterare

Margda Waern
Ledamot

Ingvar Karlsson
Ledamot

Ing-Marie Wieselgren
Ledamot

Jörgen Engel
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Lisa Cagner
Auktoriserad revisor

