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Foreningen Happy Copenhagen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 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. 31-12-2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse

Mads Kildegaard Larsen
Formand

Christian Knudsen

Morten Asbjørn Jensen

Side 3 af 15

Kristian Bitzer
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København, den 10-04-2018

Foreningen Happy Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til betyrelsen i Foreningen Happy Copenhagen
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Happy Copenhagen for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017, 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. 31-12-2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 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.
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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 10-04-2018
Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26580390

Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor
mne36026
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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
01-01-2017 - 31-12-2017

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

Ledelsesberetning

I forbindelse med World OutGames i Miami bookede Happy Copenhagen, i lighed med blandt andre Pan Idræt
hotel via arrangørerne. I forbindelse med arrangementets økonomiske vanskeligheder opstod der usikkerhed
omkring arrangørernes viderebetaling af vores overførte betalinger af hotelværelser. Efter grundige samtaler med
hotellets ledelse og efter bekræftelse af betalingen fra World OutGames blev Happy Copenhagens delegation
boende på hotellet med hotellets godkendelse. Ved hjemkomsten fra Miami valgte hotellet i Miami at trække store
beløb på delegationens private kreditkort, som alle efterfølgende gjorde indsigelser imod. Der blev ultimo
2017/primo 2018 givet medhold i disse indsigelser. Efterfølgende har hotellet i marts 2018 stævnet flere af
delegationens deltagere for pt. et samlet beløb på DKK 129.342,- Happy Copenhagen har meddelt inkassofirmaet,
at dette krav anerkender vi ikke, og der er advokatbistand på. Pt. er anken ikke godkendt, men det er bestyrelsens
forventning, at der gives medhold i denne anke. Bestyrelsen har dog valgt at afsætte beløbet i regnskabet.
Ud over Miami har 2017's fokus været på afleveringen af Copenhagen Prides bud på WorldPride 2021. Et bud hvor
Happy Copenhagen har stået for budvideoer, promovering, udarbejdelsen af buddet og selve præsentationen
heraf til InterPrides årsmøde i Indianapolis i USA i oktober 2017. Copenhagen Pride vandt buddet og retten til at
afholde WorldPride i 2021, hvor det bliver en del af det fælles superevent Copenhagen 2021.
Derudover har slutningen af 2017 handlet om udarbejdelsen af Pan Idræts bud på EuroGames. Dette bud blev
afleveret i december 2017, hvorefter det i marts 2018 skal præsenteres for medlemmerne i European Gay and
Lesbian Sport Federation (EGLSF), som skal stemme om, om Pan Idræt vinder retten til at afholde EuroGames 2021.
Stemmes der ja til dette, så vil EuroGames ligeledes blive en del af Copenhagen 2021. Endelig har 2017 været året,
hvor Happy Copenhagen har forberedt budgetforhandlingerne med offentlige myndigheder med henblik på at
sikre finansiering af eventet frem til 2021.
For 2018 vil tiden frem til april 2018 være med fokus på at sikre buddet på EuroGames samt forhandle kontrakter
med InterPride og EGLSF (hvis EuroGames vindes) om afholdelse af de to events samt sikre at organisationen
omstilles til at være en planlægnings- og eksekveringsorganisation frem mod 2021. Dette arbejde vil udmøntes i
resten af 2018.
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Første del af Happy Copenhagens fokus har i 2017 haft fokus på eksekveringen af Københavns deltagelse som
partnercity ved World Outgames i Miami USA. På trods af et arrangement i økonomiske vanskeligheder leverede
den københavnske delegation en fuld og omfattende præsentation med fokus på at promovere københavnsk
kultur og LGBTQ-forhold samt promovere eventet Copenhagen 2021. Det lykkes i høj grad at rette fokus på
Danmark, København og Pan Idræt/Copenhagen Pride/Happy Copenhagen som en troværdig partner i forhold til at
forestå events og sikre et højt niveau på alle fronter.

Foreningen Happy Copenhagen

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Foreningen Happy Copenhagen for 2017 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.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Hensættelser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug.

Foreningen Happy Copenhagen

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

Note
1
2

3
5
6

8
9
10

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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2017
kr.
3.215.186
27.066
-3.242.252

2016
kr.
1.627.731
24.976
-1.652.707

-592.561
-69.338
-141.842
-1.710.523

-30.924
-30.185
-185.802
-924.538

-26.941
-221.098
-256.940

-34.073
-151.682
-171.123

-4.218

-41

4.587
-369
0

71
-30
0

0
0

0
0

This document has esignatur Agreement-ID: 2d936480tKJTM9681729

Resultatopgørelse

Foreningen Happy Copenhagen

Balance 31. december 2017
2017
kr.

2016
kr.

481.723
481.723

0
0

20.470

453.994

Omsætningsaktiver

502.193

453.994

Aktiver

502.193

453.994

Note
Aktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

This document has esignatur Agreement-ID: 2d936480tKJTM9681729

Likvide beholdninger
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Foreningen Happy Copenhagen

Balance 31. december 2017

Note

2017
kr.

2016
kr.

11

3.515
3.515

3.515
3.515

0
0

389.140
389.140

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

249.342
6.767
50.469
12.500
179.600
498.677

9.040
2.604
37.195
12.500
0
61.338

Gældsforpligtelser

498.677

61.338

Passiver

502.193

453.994

Overført resultat
Egenkapital
Hensat ej forbrugt tilskud
Hensatte forpligtelser

Sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Eventualforpligtelser

12
13
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Passiver

Foreningen Happy Copenhagen

Noter

1. Offentlige tilskud
Tilskud fra Københavns Kommune
heraf hensat ej forbrugt tilskud fra Københavns Ko
Tilskud Region Hovedstaden
Tilskud Roskilde Kommune
Tilskud Malmø
Ej forbrugt tilskud overført til næste år
Kommunale projekttilskud

981.723
389.140
1.000.000
50.000
619.323
0
175.000
3.215.186

1.000.000
16.871
1.000.000
0
0
-389.140
0
1.627.731

0
27.066
27.066

24.976
0
24.976

-2.502
-12.093
-50.577
0
-14.894
-1.884
-5.552
-127.581
-19.651
-254.425
-103.401
-592.560

-380
-3.492
-12.548
-5.056
-9.448
0
0
0
0
0
0
-30.924

0
-181.468
-31.250
0
0
-14.510
-227.228

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

-45
-12.500
-5.438
-3.051
-1.702
-40.702
0

0
0
0
0
0
-30.000
-185

Bidrag og gaver fra fonde
Salg af ydelser med moms

3. PR-omkostninger
Gaver og blomster
Annoncer
Trykning
Pjecer
Webside mv.
Bidfee Interpride / EGLSF
WorldPride Madrid
Honorar A-Kunstnere
Løn Support
Hotelophold
Ophold

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

5. Lokaleomkostninger
Hjemmeside
Præsentationsmappe
Fotomateriale
Flyer
Reception
Husleje
Lokaleudsmykning
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2. Andre indtægter

Foreningen Happy Copenhagen

Noter
Kassedifferencer u/moms
Administration til sekretariat

-4.113
-1.787
-69.338

0
0
-30.185

-790
-12.488
-10.598
0
-24.702
-12.500
-45.050
-24.748
0
-9.188
-1.778
-141.842

-4.076
-35.859
-71.114
-815
-17.561
-12.400
-32.277
-1.310
-375
-7.942
-2.073
-185.802

-1.695.794
-14.730
-1.710.524

-894.335
-30.203
-924.538

-1.032
-6.221
-19.688
-26.941

-1.323
-14.000
-18.750
-34.073

-216.742
-4.179
0
0
0
0
0
-177
0
-221.098

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

-51.196
-76.401
-129.342
-256.939

-154.149
-16.974
0
-171.123

Kontorartikler/tryksager
Vedligeholdelse inventar
EDB-udgifter
Småanskaffelser
Telefon
Revisorhonorar
Regnskabsassistance
Forsikringer
Konferencedeltagelse
Bestyrelses-/foreningsomkostninger
Gebyrer

7. Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger

8. Budskrivning
Netværksmoder
Folkemøde, deltagelse
Medie & fundraising analyse

9. Rejseomkostninger
EPOA / InterPride
EGLSF
Miami Pride
Stockholm Pride
Eurogames Helsinki & 2017
Europride Amsterdam
Deltagelse CPH Pride
Møde udland
Møde Danmark

10. Outcity, Miami 2017
Basisomkostninger
Flybilletter
Afsat dækning af krav fra Hotel
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6. Administrationsomkostninger

Foreningen Happy Copenhagen

Noter
11. Egenkapital
Egenkapital, primo

3.515
3.515

Egenkapital ultimo

3.515
3.515

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

13. Eventualforpligtelser

This document has esignatur Agreement-ID: 2d936480tKJTM9681729

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.
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