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Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 for
Projektsamarbejde 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. 31-12-2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28-03-2019

Lars Christian Østergren
Direktør

Bestyrelse

Ane Rindom
Forperson

Christian Bigom
Næstformand

Morten Ejaas

Lene Hyrup Eriksen

Christian Knudsen

Morten Asbjørn Jensen
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Direktion

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til betyrelsen i Projektsamarbejde Happy Copenhagen
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Projektsamarbejde Happy Copenhagen for regnskabsåret 01-01-2018 31-12-2018, 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.
Side 4 af 16

This document has esignatur Agreement-ID: 958f11c0WqYj19865665

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Projektsamarbejde 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne,
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af
projektregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Hillerød, den 28-03-2019
Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26580390

Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor
mne36026
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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.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Foreningsoplysninger

Foreningen

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
H.C. Andersens Boulevard 27
1553 København V

Formål:

Projektsamarbejdet er en almennyttig forening, hvis formål det er at fundraise
til, planlægge og eksekvere det kombinerede event WorldPride og EuroGames i
2021 under navnet Copenhagen 2021, samt understøtte og opretholde en
stadig kontakt til internationale samarbejdspartnere og organisationer, som
kan medvirke til at opfylde dette mål.

CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

36681926
11-05-2015
01-01-2018 - 31-12-2018

Bestyrelse

Ane Rindom
Christian Bigom
Morten Ejaas
Lene Hyrup Eriksen
Christian Knudsen
Morten Asbjørn Jensen

Revisor

Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank
Falkoner Allé 62
2000 Frederiksberg
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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.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Ledelsesberetning

Med kommunens budget for 2018 blev en bevilling på 300.000 givet, selvom der oprindeligt var ansøgt om et
væsentligt større beløb. Baggrunden for den mindre bevilling skulle findes i den omstændighed, at
budgetforhandlingerne stod på i august/september 2017, mens afgørelsen vedrørende værtskabet for WorldPride
først blev truffet i oktober 2017. Derfor ønskede politikerne at udskyde beslutningen omkring en større bevilling til
overførselssagen i marts 2018. Ved tidspunktet for indgåelsen af aftalen om overførselssagen stod det klart, at
både værtskabet for WorldPride og EuroGames var blevet sikret, og i aftalen var der bevilliget 3 mio. kr. til arbejdet
med den videre planlægning.

1. Aflevering af bud på EuroGames
Primo marts 2018 blev det afgjort, at Pan Idræt vandt værtskabet for EuroGames 2021. Til formålet blev der
udviklet en ambitiøs budbog, som skitserede visioner for afviklingen af turneringer i 27 sportsgrene for sammenlagt
5.000 atleter, en række folkeidrætsevents med henblik på aktivering af byrum og københavnere i al almindelighed
og en sportslederkonference med fokus på at kapacitetsopbygge frivillige idrætsforeninger til at arbejde med
inklusion af bl.a. LGBTQ-personer.
2. Omstilling fra budfase til planlægningsfase
I 2018 er vi gået fra at være en lille budorganisation til nu at være en større planlægningsorganisation med fokus
på at udvikle eventet fra budbøgernes visioner. Det betyder konkret, at vi året igennem har været opmærksomme
på at indsamle erfaringer fra eksekveringen af tilsvarende events, da den manglende erfaringsopsamling fra det
danske værtskab for World OutGames i 2009 har ladt os tilbage med et vidensefterslæb. Derudover flyttede vi i
maj 2018 til et nyt lejemål på H.C. Andersens Boulevard, hvor der er indgået en lejeaftale med ATP Ejendomme,
som sikrer centralt beliggende lokaler med stor synlighed til en utroligt konkurrencedygtig pris. Det nye lejemål har
især mulighed for ordentlige forhold for de mange frivillige kræfter, som organisationen skal vokse med.
3. Mere samarbejde
Afgørende for eksekveringen af Copenhagen 2021 er samarbejde med partnere i og uden for LGBTQ-miljøet. Derfor
har vi 2018 gennemført en række aktiviteter, som har haft til formål at åbne vores organisation op for nye
samarbejdspartnere, der kan være med til at gøre Copenhagen 2021 til en succes. Dette er blandt andet sket via
LGBTQ-organisationerne i København og Malmö samt via Wonderful Copenhagen.
4. Økonomisk ansvarlighed
Det er en klar forudsætning for Copenhagen 2021, at vi er økonomisk ansvarlige fra start til slut. Efteråret 2018
lykkedes vi med at rejse midler fra både Malmö Stad, Region Hovedstaden og regeringen, mens vores nyansatte
fundraisere også lykkedes med at få hul igennem til en privat fond, som har bidraget med 1,1 mio. kr. henover
perioden 2019-2020. Det betyder naturligvis ikke, at vi er i mål med vores fundraising, mens vi har i øjeblikket gang
i en række positive dialoger med både fonde, kommercielle sponsorer og offentlige myndigheder, som giver os god
grund til at tro, at vores intensiverede fundraising i 2018 kommer til at bære frugt i indeværende og kommende år.
5. Kommunikation
2018 har også budt på en omstilling af kommunikationsindsatsen. Fra en tidligere stakeholder-fokuseret indsats ift.
at sikre værtskabet for WorldPride og EuroGames, er fokus nu rettet mod at nå ud til potentielle deltagere. I tillæg
er der gennem 2018 arbejdet målrettet med at styrke vores digitale platforme og sikre presseomtale af
Copenhagen 2021. I forlængelse af afgørelsen om værtskabet for EuroGames satte vi gang i en større
strategiudviklingsproces, hvor vi bl.a. har lagt brugerrejser udviklet af Wonderful Copenhagen, data fra vores
hjemmesidetrafik og indsigter fra vores sociale medier til grund for udvælgelsen af budskaber og målgrupper.
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Den logiske konsekvens af den langt mindre bevilling til planlægningen i 2018 var at foretage en række
budgetmæssige prioriteringer, hvilket helt overordnet set satte projektet bagud ift. at indfri det ambitionsniveau,
som blev fremlagt i budbøgerne for værtskabet på WorldPride og EuroGames. Helt konkret betød det, at arbejdet
med at tilvejebringe den nødvendige restfinansiering fra bl.a. fonde, sponsorer og andre offentlige bidragsydere
først kunne intensiveres i årets sidste halvdel. Året har dog budt på væsentligt fremdrift i alle de aktiviteter, som
bestyrelsen godkendte for 2018 ved begyndelsen af året:

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Ledelsesberetning
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6. Virkeliggørelse af budbøgernes indhold
Alle ovenstående aktiviteter har naturligvis haft det overordnede sigte at bidrage til indfrielsen af ambitionerne i
de budbøger, som var med til at sikre Copenhagen Prides værtskab for WorldPride og Pan Idræts værtskab for
EuroGames. På et helt konkret niveau er der i 2018 arbejdet med at nedsætte 4 styregrupper som skal bidrage til
at konkretisere budbøgernes ambitioner til reelt indhold: Sport, Kultur, Pride og Menneskerettigheder.
Aktiviteterne i året 2018 har sat retning for i 2019 arbejdes videre med at udvide organisationen Happy
Copenhagen og skabe indhold for Copenhagen 2021, hvilket især også drives frem af de nyansatte fagchefer i
samarbejde med gode frivillige kræfter.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Projektsamarbejde Happy Copenhagen for 2018 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.

Projektsamarbejde 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.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Note
1
2

2018
kr.
4.014.214
335.416
-4.349.630

2017
kr.
3.215.186
27.066
-3.242.252

PR-omkostninger
Promoveringsmateriale
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger

3
4
5
6
7

-116.913
-149.276
-428.769
-727.762
-2.662.974

-592.561
-249.963
-40.702
-147.742
-1.710.523

Projekter
Budskrivning
Rejseomkostninger
Outcity, Miami 2017

8
9

-25.000
-238.212
0

-26.941
-221.098
-256.940

724

-4.218

188
-865
47

4.587
-369
0

47
47

0
0

Offentlige tilskud
Andre indtægter
Indtægter i alt

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Resultatopgørelse

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Balance 31. december 2018
2018
kr.

2017
kr.

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

30.000
30.000

0
0

Anlægsaktiver

30.000

0

Tilgodehavender

260.418
260.418

481.723
481.723

Likvide beholdninger

379.529

20.470

Omsætningsaktiver

639.948

502.193

Aktiver

669.948

502.193

Note

Andre tilgodehavender
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Aktiver

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Balance 31. december 2018

Note

2018
kr.

2017
kr.

10

3.563
3.563

3.515
3.515

Kortfristede gældsforpligtelser

158.008
56.893
87.916
22.500
341.069
666.385

249.342
6.766
50.469
12.500
179.600
498.677

Gældsforpligtelser

666.385

498.677

Passiver

669.948

502.193

Overført resultat
Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig moms
Skyldige løndele
Anden gæld
Feriepengeforpligtelse

Sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
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Passiver

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Noter

1. Offentlige tilskud
Københavns Kommune
heraf hensat ej forbrugt tilskud fra Kbh. kommune
Region Hovedstaden
Roskilde Kommune
Malmö stad
Kommunale projekttilskud

3.618.278
0
0
0
395.936
0
4.014.214

981.723
389.140
1.000.000
50.000
619.323
175.000
3.215.186

10.000
1.059
30.000
250.000
25.000
19.357
335.416

0
0
0
0
27.066
0
27.066

-996
-21.736
0
-22.287
-58.432
-8.920
-4.542
0
0
0
0
0
0
-116.913

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

-39.758
-591
-13.006
-3.625
-72.059
0
-1.863
0
-18.375
0
-149.277

0
-45
-181.468
-12.500
-31.250
-5.438
0
-3.051
-14.510
-1.702
-249.964

Bidrag og gaver fra virksomheder
Bidrag og gaver fra personer
Udlejning af lokaler
Sponsorarter
Salg af ydelser
Diverse indtægter

3. PR-omkostninger
Gaver og blomster
Konference- og modedeltagelse, stade- og teltleje
Annoncer
Digital annoncering
Trykning
Webside mv.
Repræsentation
Bidfee Interpride / EGLSF
WorldPride Madrid
Honorar A-Kunstnere
Løn Support
Hotelophold
Ophold

4. Promoveringsmateriale
Konsulent
Hjemmeside
Promoveringsvideo
Præsentationsmappe
Grafisk identitet
Fotomateriale
Roll-up
Flyer
Banner
Reception
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2. Andre indtægter

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Noter

5. Lokaleomkostninger
Husleje
El, vand og gas
Lokaleudsmykning
Rengøring

-331.716
-6.000
-15.525
-75.528
-428.769

-40.702
0
0
0
-40.702

-10.325
-8.288
-120.852
-31.637
-66.619
-1.630
-2.306
-43.515
-671
-13.610
-19.375
-22.492
-49.375
-285.625
-17.014
-3.699
0
-24.268
0
-6.461
-727.762

-790
0
-12.488
-10.598
0
0
0
-24.702
0
0
-12.500
-45.050
0
0
-24.748
0
-4.113
-9.188
-1.787
-1.778
-147.742

-2.602.981
-25.982
-34.012
-2.662.975

-1.686.540
-19.478
-4.506
-1.710.524

0
-25.000
0
0
-25.000

-1.032
0
-6.221
-19.688
-26.941

-39.342
-8.785

0
0

Kontorartikler/tryksager
Diverse kontorhold og mad
Vedligeholdelse inventar
EDB-udgifter
Software og licenser
Småanskaffelser
Gebyrer
Telefon
Internet
Fragt
Revisorhonorar
Regnskabsassistance
Advokathonorar
Rådgivning i øvrigt
Forsikringer
Faglitteratur/tidsskrifter
Kassedifferencer u/moms
Bestyrelses-/foreningsomkostninger
Administration til sekretariat
Gebyrer

7. Personaleomkostninger
Lønninger
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

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

9. Rejseomkostninger
Rejsegodtgørelse (skattefri)
Rejseforsikring
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6. Administrationsomkostninger

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Noter
EPOA / InterPride
EGLSF
Gay Games Paris 2018
Stockholm Pride - Europride 2018
Møde udland
Møde Danmark
Interpride - Worldpride

-90.218
0
-18.779
-8.504
-16.710
-23.334
-32.540
-238.212

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

3.515
47
3.562

3.515
0
3.515

Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

11. Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
Foreningen har indgået huslejekontrakt med en måneds opsigelse, svarende til kr. 30.000.
Derudover er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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10. Egenkapital

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Lars Christian Østergreen

Ane Rindom

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-756422196109
Tidspunkt for underskrift: 28-03-2019 kl.: 22:33:05
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-520474739945
Tidspunkt for underskrift: 28-03-2019 kl.: 19:14:02
Underskrevet med NemID

Christian Bigom

Morten Ejaas

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-362081456576
Tidspunkt for underskrift: 28-03-2019 kl.: 22:49:22
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-920201464240
Tidspunkt for underskrift: 28-03-2019 kl.: 21:47:55
Underskrevet med NemID

Lene Hyrup Eriksen

Christian Boldsen Knudsen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-431214077749
Tidspunkt for underskrift: 28-03-2019 kl.: 20:20:44
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-775420323739
Tidspunkt for underskrift: 28-03-2019 kl.: 20:52:57
Underskrevet med NemID

Morten Asbjørn Jensen

Henrik Lund Jensen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-855532367333
Tidspunkt for underskrift: 29-03-2019 kl.: 07:45:14
Underskrevet med NemID

Som Revisor
RID: 1056984745505
Tidspunkt for underskrift: 29-03-2019 kl.: 08:07:48
Underskrevet med NemID
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