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Foreningen Happy Copenhagen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 for
Foreningen Happy Copenhagen.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og
foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17-03-2017

Mads Kildegaard Larsen
Formand

Christian Knudsen

Morten Asbjørn Jensen
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Kristian Bitzer
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Bestyrelse

Foreningen Happy Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til betyrelsen i Foreningen Happy Copenhagen
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Happy Copenhagen for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. 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
årsregnskabsloven. 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.
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.
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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
- 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
foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Foreningen Happy Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
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 foreningen 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.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 1345b9ebnHSPu4146977

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.

Hillerød, den 17-03-2017
Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26580390

Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor
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Foreningen

Foreningen Happy Copenhagen
c/o Contar Regnskab ApS
Rolighedsvej 6
1958 Frederiksberg C

Formål:

Foreningens formål er at tiltrække et kombineret EuroGames og World Pride til
Greater Copenhagen i 2021, samt at indlede, understøtte og opretholde en
stadig kontakt med internationale samarbejdspartnere og organisationer, som
kan medvirke til at opfylde dette mål.
Der er endvidere formålet at udvikle og fremme arrangementer og projekter i
Greater Copenhagen, som kan fastholde områdets image som en af de mest
åbne og tolerante i verden i forhold til seksuel mangfoldighed og kønsdiversitet.

CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

36681926
11-05-2015
01-01-2016 - 31-12-2016

Bestyrelse

Mads Kildegaard Larsen, Formand
Christian Knudsen
Kristian Bitzer
Morten Asbjørn Jensen

Administrator

Contar Regnskab ApS
Rolighedsvej 6
1958 Frederiksberg C

Revisor

Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank
Falkoner Allé 62
2000 Frederiksberg
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Foreningsoplysninger

Foreningen Happy Copenhagen

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Foreningen Happy Copenhagen for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang,
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.
Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign.
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i
takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet dækker.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social
sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af
finansielle aktiver og forpligtelser.
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Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Foreningen Happy Copenhagen

Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
Hensættelser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug.

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Foreningen Happy Copenhagen

2016
kr.
1.627.731
24.976
-1.652.707

2015
kr.
483.129
3.516
-486.645

3
5
6

-30.924
-30.185
-185.802
-924.538

-58.951
-22.000
-35.013
-247.427

8
9
10

-34.073
-151.682
-171.123

-34.597
-83.360
0

Resultat før finansielle poster

-41

4.047

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

71
-30
0

0
-531
3.516

0
0

3.516
3.516

Offentlige tilskud
Andre indtægter
Indtægter i alt
PR-omkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Projekter
Budskrivning
Rejseomkostninger
Outcity, Miami 2017

Note
1
2

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Resultatopgørelse

Foreningen Happy Copenhagen

Balance 31. december 2016
2016
kr.

2015
kr.

0
0

30.000
30.000

Likvide beholdninger

453.994

15.090

Omsætningsaktiver

453.994

45.090

Aktiver

453.994

45.090

Note
Aktiver
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Forudbetalt husleje
Tilgodehavender
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Foreningen Happy Copenhagen

Balance 31. december 2016

2016
kr.

2015
kr.

3.515
3.515

3.516
3.516

389.140
389.140

16.871
16.871

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig moms
Skyldige løndele
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

9.040
2.604
37.195
12.500
61.338

6.195
0
0
18.508
24.703

Gældsforpligtelser

61.338

24.703

453.994

45.090

Note

Overført resultat
Egenkapital
Hensat ej forbrugt tilskud
Hensatte forpligtelser

Passiver

Sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Eventualforpligtelser

12
13
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Passiver

Foreningen Happy Copenhagen

Noter

1. Offentlige tilskud
Tilskud fra Kobenhavns Kommune
Ej forbrugt tilskud overført fra sidste år
Tilskud Region Hovedstaden
Ej forbrugt tilskud overført til næste år

1.000.000
16.871
1.000.000
-389.140
1.627.731

500.000
0
0
-16.871
483.129

24.976
0
24.976

0
3.516
3.516

-380
-3.492
-12.548
-5.056
-9.448
-30.924

-265
0
-26.436
0
-32.250
-58.951

-5.500
-93.750
-10.930
-4.884
-1.058
-8.298
-124.420

-1.250
0
0
0
0
0
-1.250

-30.000
-185
-30.185

-22.000
0
-22.000

-4.076
-35.859
-71.114
-815
-17.561
-12.400
-32.277
-1.310
-375
-7.942
-2.073

0
0
-6.195
0
0
-10.000
-15.000
0
0
-3.818
0

2. Andre indtægter
Tuborg Fondet
Salg af ydelser med moms

Gaver og blomster
Annoncer
Trykning
Pjecer
Webside mv.

4. Promoveringsmateriale
Konsulent
Promoveringsvideo
Grafisk identitet
Roll-up
Klistermærker
Banner

5. Lokaleomkostninger
Husleje
Lokaleudsmykning

6. Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager
Vedligeholdelse inventar
EDB-udgifter
Småanskaffelser
Telefon
Revisorhonorar
Regnskabsassistance
Forsikringer
Konferencedeltagelse
Bestyrelses-/foreningsomkostninger
Gebyrer
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3. PR-omkostninger

Foreningen Happy Copenhagen

Noter
-185.802

-35.013

-894.335
-30.203
-924.538

-241.082
-6.345
-247.427

-1.323
0
-14.000
-18.750
-34.073

-3.347
-31.250
0
0
-34.597

-37.454
0
-20.569
-29.046
-6.648
-27.577
-13.195
-15.547
-459
-1.188
-151.683

-14.551
-36.784
0
0
0
-1.243
-16.310
-14.472
0
0
-83.360

-154.149
-16.974
-171.123

0
0
0

3.515
0
3.515

0
3.516
3.516

7. Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger

8. Budskrivning
Netværksmøder
Konsulent
Folkemøde, deltagelse
Medie & fundraising analyse

EPOA / InterPride
Interpride møde, Las Vegas
EGLSF
Miami Pride
Stockholm Pride
Eurogames
Europride
Deltagelse CPH Pride
Møder udland
Møde indland

10. Outcity, Miami 2017
Basisomkostninger
Flybilletter

11. Egenkapital
Primo
Årets tilgang

12. Sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

13. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.
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9. Rejseomkostninger

Christian Boldsen Knudsen

Kristian Trap Bitzer

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-775420323739
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2017 kl.: 10:59:24

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-752764903119
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2017 kl.: 07:36:08

Mads Kildegaard Larsen

Morten Asbjørn Jensen

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-414586109050
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2017 kl.: 12:10:34

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-855532367333
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2017 kl.: 10:38:41

Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor
Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
RID: 1056984745505
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2017 kl.: 10:51:36

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig
og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret
dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi
beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette
dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og
gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for
digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og
europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige
digitale signaturer.
Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge
vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter
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