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Reykjavík 21. apríl 2022

Stjórn:

Framkvæmdastjóri:
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Geðhjálp eru frjáls félagasamtök notenda, aðstandenda, fagfólks og áhugafólks um 
geðheilbrigði á Íslandi. Samtökin berjast fyrir bættum réttindum og þjónustu við fólk 
með geðræna vanda og aðstandendur þeirra á landinu öllu.  Jafnframt er lögð 
áhersla á upplýsinga- og þekkingamiðlun og baráttu gegn fordómum gagnvart fólki 
með geðraskanir og geðfötlun.  Stofnfundur Geðhjálpar var haldinn þann 9. október 
árið 1979.
Rekstrartekjur félagsins árið 2021 voru 195 milljónir.  Það er veruleg aukning frá 
árinu 2020 þegar tekjur voru 110 milljónir.  Á árinu 2021 lagði félagið 117,6 milljónir í 
Styrktarsjóð geðheilbrigðis.  Framlagið (sem er ekki hefðbundinn rekstrarkostnaður 
heldur stofnframlag í sjóðinn) var fært yfir rekstrarreikning sem leiðir til þess að tap 
samkvæmt rekstrarreikningi á árinu 2021 var að fjárhæð 74 milljónir.  Framlög til 
félagsins frá einstaklingum í gegnum styrktarsöfnun voru 119 milljónir á árinu saman 
borið við 34 milljónir árið áður.  Kostnaður við öflun nýrra styrktaraðila fellur til á fyrsta 
árinu og nam sá kostnaður 54 milljónum á árinu.  Fyrirframgreiddur kostnaður við 
Geðlestina nemur 25 milljónum í árslok.  Eigið fé nam í árslok 114 milljónum króna.

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Stjórn og framkvæmdastjóri Geðhjálpar hafa  í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 
2021 og staðfest hann með undirritun sinni. Stjórn og framkvæmdastjóri leggja til við 
aðalfund að samþykkja ársreikninginn.
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Ábyrgð endurskoðenda.

Ályktun.

Reykjavík 21. apríl 2022

Svavar Stefánsson, löggiltur endurskoðandi

Áritun kjörinna skoðunarmanna

Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn sem byggir á könnuninni. Könnun okkar var 
unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400, sem fjallar um könnun óháðs endurskoðanda á 
ársreikningum. Samkvæmt þeim staðli ber okkur að álykta um hvort eitthvað hafi komið fram við 
könnunina sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd í samræmi við lög um 
ársreikninga. Staðallinn gerir jafnframt kröfu um að við fylgjum siðareglum.

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Geðhjálpar.

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Geðhjálpar fyrir árið 2021. Ársreikningurinn hefur að 
geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um 
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög 
um ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt 
er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort 
sem er vegna sviksemi eða mistaka.
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Könnun ársreikninga í samræmi við ISRE 2400 felur í sér takmarkaða staðfestingu. Könnun felur 
fyrst og fremst í sér fyrirspurnir til starfsmanna ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum eftir því sem 
við á og mati okkar á framlögðum gögnum.

Þær aðgerðir sem framkvæmdar eru við könnun eru mun minni en þær sem framkvæmdar eru við 
endurskoðun sem unnin er samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum. Þar af leiðandi látum við 
álit um endurskoðun ekki í ljós.

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af 
afkomu félagsins á árinu 2021, efnahag þess 31. desember 2021 og breytingu á handbæru fé á árinu 
2021, í samræmi við lög um ársreikninga.

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn höfum farið yfir ársreikning félagsins. Við teljum ekki ástæðu til 
athugasemda og vísum að öðru leyti til áritunar endurskoðanda.

Reykjavík 21. apríl 2022
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Skýr. 2021 2020
Rekstrartekjur
Framlög og aðrar tekjur.............................................................................. 195.164.018 109.960.487
Rekstrartekjur alls 195.164.018 109.960.487

Rekstrargjöld
Laun og annar starfsmannakostnaður........................................................ 31.265.690 22.067.777
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður.............................................................. 11.501.611 14.491.879
Verkefni...................................................................................................... 214.122.889 49.254.661
Annar rekstrarkostnaður............................................................................. 10.147.887 7.456.120
Afskriftir....................................................................................................... 1.992.835 2.288.408
Rekstrargjöld alls 269.030.912 95.558.845

Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld........................................ -73.866.894 14.401.642

Fjármunatekjur og fjámagnsgjöld:
Vaxtatekjur.................................................................................................. 21.176 1.071.595
Vaxtagjöld................................................................................................... 0 -215
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls 21.176 1.071.380

Afkoma af reglulegri starfsemi................................................................ -73.845.718 15.473.022

Rekstrarafkoma ársins............................................................................. -73.845.718 15.473.022

3

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2021
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Eignir: Skýr. 2021 2020

Fastafjármunir
Fasteign 97.648.926 99.641.761
Innréttingar áhöld og tæki 0 0

97.648.926 99.641.761

Veltufjármunir
Vörubirgðir.................................................................................................. 0 0
Viðskiptakröfur............................................................................................ 873.098 467.800
Aðrar skammtímakröfur.............................................................................. 4.426 0
Handbært fé................................................................................................ 17.483.415 106.817.002
Veltufjármunir alls 18.360.939 107.284.802

Eignir samtals............................................................................................. 116.009.865 206.926.563

Skuldir og eigið fé:

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé..................................................................................... 113.921.228 187.766.946
Eigið fé alls 113.921.228 187.766.946

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir.......................................................................................... 764.678 17.768.101
Aðrar skammtímaskuldir............................................................................. 1.323.959 1.391.516

2.088.637 19.159.617
Skuldir samtals 2.088.637 19.159.617

Skuldir og eigið fé samtals...................................................................... 116.009.865 206.926.563

EFNAHAGSREIKNINGUR PR 31. DESEMBER 2020
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Rekstarhreyfingar 2021 2020
Veltufé frá rekstri:
Hagnaður........................................................................................................... -73.845.718 15.473.022
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi:
Afskriftir.............................................................................................................. 1.992.835 2.288.408
Veltufé frá rekstri................................................................................................ -71.852.883 17.761.430

Breytingar rekstrartengdra eigna og skuldaliða:
Vörubirgðir, breyting........................................................................................... 0 30.000
Skammtímakröfur, breyting................................................................................ -409.723 -320.696
Skammtímaskuldir breyting................................................................................ -17.070.980 17.565.964

-17.480.703 17.275.268
Handbært fé frá rekstri -89.333.586 35.036.698

Fjárfestingahreyfingar:
Kaup................................................................................................................... 0 0
Sala.................................................................................................................... 0 0

0 0
Fjármögnunarhreyfingar:
Lr. vegna fyrra árs..............................................................................................
Fjármögnunarhreyfingar 0 0

Hækkun (hækkun) á handbæru fé..................................................................... -89.333.586 35.036.698
Handbært fé í ársbyrjun..................................................................................... 106.817.001 71.780.303
Handbært fé í árslok 17.483.415 106.817.001

SJÓÐSTREYMI 
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1. Reikningsskilaaðferðir

2. Laun og tengd gjöld

2021 2020

Laun.............................................................................................. 25.201.451 17.863.821
Launatengd gjöld.......................................................................... 6.064.239 4.203.956

31.265.690 22.067.777

Stöðugildi...................................................................................... 3,5 2,5

3. Varanlegir rekstrarfjármunir

Innr. áh.
Fasteign og tæki

Heildarverð 1. janúar.................................................................... 99.641.761 254.903
Keypt á árinu ............................................................................... 0 0
Selt á árinu................................................................................... 0 0
Afskrifað........................................................................................ 1.992.835 254.903
Bókfært verð 31. desember.......................................................... 97.648.926 0

Afskriftarhlutföll 2%

4. Eigið fé

Óráðstafað
eigið fé

Eigið fé 1. janúar 2021.................................................................. 187.766.946
Afkoma ársins............................................................................... -73.845.718
Eigið fé 31. desember 2021.......................................................... 113.921.228

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

SKÝRINGAR
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Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald 
ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á 
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Tekjur af sölu á vörum eru færðar í rekstrarreikning þegar eignarhald flyst til kaupanda. Tekjur af þjónustu 
eru færðar í rekstrarreikning í hlutfalli við stöðu verks á uppgjörsdegi. Staða verks er metin með hliðsjón af 
vinnu sem lokið er. Tekjur eru ekki færðar ef veruleg óvissa er um innheimtu þeirra, tengdan kostnað eða að 
vörunni verði mögulega skilað.

Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða dagverði hvort sem lægra reynist.
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnvirði og færðar niður ef þurfa þykir, til að mæta almennri áhættu sem fylgir 
kröfueign félagsins en hér er ekki um endanlega afskrift að ræða. 

Laun og tengd gjöld greinast þannig:

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

Við gerð ársreikningsins þurfa stjórnendur að taka ákvarðanir, meta og gefa sér forsendur sem hafa áhrif á 
stöðu eigna, skulda, tekna og gjalda sem og upplýsingar í skýringum á reikningsskiladegi. Við matið er 
byggt á reynslu, þekkingu og fleiri þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll fyrir stöðu á 
bókfærðu verði eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.
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2021 2020
Framlög

Framlag Reykjavíkurborgar.................................................... 3.000.000 3.070.000
Framlag ríkissjóðs.................................................................. 20.500.000 33.303.846

23.500.000 36.373.846

Aðrar tekjur
Húsaleigutekjur...................................................................... 3.003.728 2.191.398
Minningarsjóður...................................................................... 310.608 45.000
Aðrir styrkir - blaðaútgáfa....................................................... 11.042.411 21.205.215
Endurgreitt frá Tryggingastofnun............................................ 3.014.542 1.128.095
Félagsgjöld............................................................................. 998.739 1.737.590
Styrktarsöfnun........................................................................ 118.546.629 33.659.511
Ráðstefna............................................................................... 0 105.500
Gvítamín................................................................................. 765.691 0
ÖBÍ......................................................................................... 3.300.000 10.008.162
Ég átti svartan hund............................................................... 1.670 6.170
Geðsjóður............................................................................... 680.000 0
Geðlestin................................................................................ 30.000.000 0
Our time.................................................................................. 0 3.500.000

171.664.018 73.586.641

Laun og annar kostnaður 
Laun....................................................................................... 25.201.451 17.863.821
Mótframlag í lífeyrissjóð......................................................... 3.189.708 2.192.922
Tryggingagjald........................................................................ 1.760.419 1.224.664
Sjúkra-, orlofs- og önnur sjóðagjöld........................................ 414.121 303.336
Dagpeningar/ökutækjastyrkur................................................ 468.000 429.000
Annar starfsmannatengdur kostnaður.................................... 231.991 54.034

31.265.690 22.067.777

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Símakostnaður....................................................................... 1.159.992 1.104.093
Burðargjöld............................................................................. 419.743 0
Pappír, prentun og ritföng....................................................... 154.637 55.865
Bækur, blöð og tímarit............................................................ 0 0
Endurskoðun og reikningsskil................................................ 868.585 661.106
Rekstrarvörur og smááhöld.................................................... 65.428 301.087
Aðkeypt vinna sálfræðinga..................................................... 6.520.000 6.021.000
Fundir, ráðstefnur og námskeið............................................. 859.570 1.695.744
Gjafir og styrkir....................................................................... 205.250 672.199
Rekstur tölvukerfis - vefsíður.................................................. 329.649 3.554.235
Annar skrifstofu- og stj.kostnaður........................................... 918.757 426.550

11.501.611 14.491.879

SUNDURLIÐANIR

7



8

2021 2020

Verkefni
Gvítamín................................................................................. 21.334.771 0
Kostnaður vegna Útmeða...................................................... 8.546 5.679.596
Auglýsingar og kynningarefni................................................. 124.467 2.905.772
Önnur aðkeypt vinna.............................................................. 4.520.399 2.776.309
Our time.................................................................................. 7.496.753 864.850
39 herferð............................................................................... 0 3.725.646
Aðkeypt vinna v. styrktarfélagasafnana.................................. 54.113.250 32.939.053
Geðlestin................................................................................ 4.686.148 0
Styrktarsjóður geðheilbrigðis.................................................. 117.675.000 0
Klikkuð menning..................................................................... 0
Kostnaður vegna útgáfu......................................................... 2.643.184 0
Annar kostnaður vegna verkefna........................................... 1.520.371 363.435

214.122.889 49.254.661

Annar kostnaður
Rafmagn og hiti...................................................................... 282.389 255.312
Viðhald húsnæðis/sameign.................................................... 1.323.243 1.640.758
Ræsting og hreinlætisvörur.................................................... 124.119 185.734
Vátryggingar húsnæðis.......................................................... 304.208 302.072
Fasteignagjöld........................................................................ 2.112.500 2.185.525
Gjaldfærð áhöld og tæki......................................................... 0 672.189
Húsbúnaður............................................................................ 128.990 124.186
Bankakostnaður..................................................................... 5.781.921 1.985.414
Ýmis kostnaður...................................................................... 90.517 104.930

10.147.887 7.456.120
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