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Indholdsfortegnelse

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,
samt understøtte og opretholde en stadig kontakt til internationale
samarbejdspartner og organisationer, som kan medvirke til at opfylde dette mål.

CVR nr.

36681926

Stiftelsesdato

15-05-2015

Regnskabsår

1. januar til 31. december

Hjemsted

København

Telefon

3150 2468

E-mail

admin@copenhagen2021.com

Bestyrelse

Katja Moesgaard
Benjamin Hansen
Christian Knudsen
Dorte Vibjerg
Leise Johnsen
Søren Aare Jensen

Revision

Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsselskab

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank
Falkoner Allé 62
2000 Frederiksberg
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Det 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

Ledelsespåtegning
Ledelsen og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til
31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17. maj 2021

Bestyrelse

Katja Moesgaard
Forperson

Benjamin Hansen
Næstforperson

Christian Knudsen

Dorte Vibjerg

Leise Johnsen

Søren Aare Jensen
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Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Projektsamarbejde Happy Copenhagen
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Projektsamarbejde Happy Copenhagen for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og 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, samt standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af Projektsamarbejde Happy Copenhagen 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
I resultatopgørelsen er medtaget budgettal for regnskabsåret. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal i
resultatbudgettet, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.
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 Projektsamarbejde Happy Copenhagen
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 opløse Projektsamarbejde Happy Copenhagen, 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, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Projektsamarbejde Happy Copenhagen
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Projektsamarbejde Happy
Copenhagen aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 Projektsamarbejde Happy Copenhagens 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.
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 [virksomhedens] 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 Projektsamarbejde Happy Copenhagen 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.

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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

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 de
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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 17. maj 2021
Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26580390

Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne36026
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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 de virksomheder, der er omfattet af
årsregnskabet.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Ledelsesberetning

Der har gennem hele 2020 været et tæt samarbejde med den danske stat, Københavns Kommune, Frederiksberg
Kommune, Malmö Stad, Kongehuset og Wonderful Copenhagen. Der har derudover været et stærkt samarbejde
med Malmö Pride og trods løbende udskiftninger i bestyrelserne for Happy Copenhagen, Copenhagen Pride, Pan
Idræt og Malmø Pride, har der været godt samarbejde og god progression i arbejdet.
Happy Copenhagen fik fra Københavns Kommune tildelt midler i 2020 af et omfang som sikrede, at sekretariatet
kunne ansætte medarbejdere til at forberede frem mod eksekveringen af Copenhagen 2021. Bestyrelsen for
Happy Copenhagen kan opsummere følgende overordnede fokusområder for Copenhagen 2021 i året:
1.
2.
3.
4.
5.

Sekretariatsdrift og ledelse
Fundraising og økonomistyring
Covid19-implikationer
Eventudvikling og –planlægning
Sikkerhed

Disse fokusområder beskriver overordnet rammerne for det arbejde, som sekretariatet har arbejdet ud fra i
2020 og har konkret udvirket i flere initiativer, som samlet set har sikret fremgang i alle projektets faser.

1. Sekretariatsdrift og ledelse
Det har været en forudsætning for udviklingen af projektet, at organisationen blev klar til, at antallet og
sammensætningen af ansatte i foreningen ville ændres frem mod 2021. Primo 2020 stod det yderligere klart at
der var behov for at styrke fokus på den konkrete projektplanlægning, hvorfor der efter fælles overenskomst
skete skift på direktørposten. Efter grundige overvejelser over sommeren, ændredes strukturen endeligt pr. 1.
oktober 2020 så:
-

-

-

Den overordnede daglige ledelse eksekveres af et arbejdende forpersonskab der, i fællesskab med den
øvrige bestyrelse, fordeler ansvarsområder imellem sig.
Happy Copenhagen har fire projektchefer, som har programansvaret for hver deres søjle, samt en
produktionschef og en kommunikationschef, som har ansvar for hvert deres fagområde. Disse fag- og
projektchefer indgår i ledelsesteamet, sammen med organisationens operations manager.
Det arbejdende forpersonskab har ansvar for økonomistyring og budgetlægning, mens bogholderi og
budgetopfølgninger varetages eksternt. Operationsmanageren har ansvar for projektplan,
administrative forhold og for at etablere de praktiske rammer nødvendige for projektets planlægning.
Derudover, sørger den tværgående projektmanager for at synergier opnås på tværs af organisationen.
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Sekretariatets arbejde med planlægningen af eventet har i det forgangne år haft fokus på at klargøre
organisationen til eksekvering i 2021, samt været stærkt præget af covid19-pandemiens indvirkninger – både på
sekretariatets daglige arbejde, men også på usikkerheden i samarbejdet med partnere. Dette har betydet, at
sekretariatet ad flere omgange har skullet afsætte væsentlige ressourcer til at omlægge budgetter og kvalificere
disse i samarbejde med partnere, og forberede eventet på flere scenarier, baseret på mulige restriktioner under
afviklingen i august 2021. Derfor har det været nødvendigt med en række budgetmæssige prioriteringer og
projektplansomlægninger, hvilket helt overordnet set satte projektet bagud ift. arbejdet med at indfri det
ambitionsniveau, som blev fremlagt i budbøgerne for værtskabet på WorldPride og EuroGames. Alligevel er det
værd at fremhæve, at det forgangne år har budt på fremdrift på alle parametre i projektplanlægningen, og
konklusionen er, at de opsatte hovedprioriteter er nået.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

Der er derudover arbejdet med at sikre bestyrelsen bedre redskaber til at følge op på fremgangen og
økonomien. Disse er ligeledes implementeret ved udgangen af 2020, i form af progress reports og opportunity
reports, som sikrer solid styring af projektplan og budgetter.

2. Fundraising og økonomistyring
Det er en klar forudsætning for Copenhagen 2021, at vi er økonomisk ansvarlige fra start til slut. Det har ikke
bare været et pejlemærke ift. beslutninger truffet i det forgangne år – det har været retningsgivende for hele
projektet i alle beslutningsgange. Derfor laver vi løbende budgettilpasninger, og vi har løbende arbejdet med at
intensivere vores fundraising. Der er i regnskabet for 2020 omkostningsført forudbetalinger for ca. 800 t.kr. vedr.
afviklingen arrangementer i 2021.

For at sikre stærk økonomistyring, bogføring og budgetopfølgning, er der henover 2020 udarbejdet en ny
struktur for dette med en opdeling af indhentning af midler og finansiel styring og bogføring – til den sidste del
er der derfor indgået samarbejde med ekstern partner, for at have tilstrækkelige ressourcer på opgaven, så
projektets finansieringsmål opnås.
Der er med det øgede fokus i 2020 arbejdet aktivt med at udarbejde koncepter, som har tilvejebragt stærke
partnerskaber og god dialog med flere mulige sponsorer, ligesom der er igangsat en stor samlet indsats rettet
mod fonde, som ligeledes har tilvejebragt finansiering.

3. Covid19-implikationer
Som nævnt, har Happy Copenhagens sekretariats arbejde i 2020 været stærkt præget af covid19-pandemiens
indvirkninger – både på det daglige arbejde, men også på usikkerheden i samarbejdet med partnere. Derfor har
sekretariatet ad flere omgange skulle afsætte væsentlige ressourcer til at omlægge budgetter og kvalificere disse
i samarbejde med partnere, og forberede eventet på flere scenarier, baseret på mulige restriktioner under
afviklingen i august 2021.
Happy Copenhagen arbejder med 3 veldefinerede covid19-scenarier, som løbende opdateres for at
imødekomme situationen nationalt, regionalt og globalt. Vores produktions- og sikkerhedsteam har udarbejdet
omfattende analyser baseret på de danske myndigheders varselssystem for at sikre, at vi kan levere så meget
som muligt, uanset scenarie, fordelt på hvert venue og enhver sport.

4. Eventudvikling og –planlægning
I 2020 har der været fokus på at udvikle konkrete events ud fra de målsætninger, som Copenhagen Pride og Pan
Idræt har formuleret for eventet. Der er booket alle pladser, menneskerettighedskonferencens spor er fastlagt,
sportsprogrammet er udviklet og alle vores kultur venues er defineret og der er taget diverse
eventunderstøttende tiltag. Derudover er der i 2020 udviklet registreringssystemer til
menneskerettighedskonferencen, sportslederkonferencen og sportsturneringerne.
I forbindelse med estimeringen af omkostningerne og behovet for diverse udstyr på de kommende venues
(pladser, sportshaller, konferencesteder etc.) har alle fagchefer i januar 2020 udfyldt en template over behovet
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I 2020 blev der lagt en ny fokuseret finansieringsstrategi, som har vist sig at bringe solide partnerskaber hjem,
især ved at prioritere store, strategiske partnerskaber i en struktureret partnerskabsstrategi. Dette på trods af
covid19-pandemiens indvirkning på sponsorater og usikkerhed hos potentielle partnere.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

på alle pladser. Disse er samlet, sådan at der skabes et stort overordnet overblik. Der er er på baggrund af disse
blevet yderligere kvalificeret budgetter og tilrettet events.

5. Sikkerhed i 2021
Happy Copenhagen har i 2020 indgået samarbejde med RF Experience, som hvert år bygger Roskilde Festivalen
op fra bar mark til storby. RF Experience har leveret crowd safety management og sikkerhedsplaner til alt fra
festivaler over fodboldkampe og klassiske koncerter til åbning af Københavns metros Cityring. De har flere end
200 årlige sikkerhedsjobs og årtiers solid erfaring fra Roskilde Festival har med bl.a. planlægning, projektering,
myndighedsdialog, kapacitetsberegning, projektstyring, eventsikkerhed, køhåndtering, afvikling og
dokumentation. Dette partnerskabs er i endnu højere grad vigtig, set i lyset af covid19s indvirkninger.

This document has esignatur Agreement-ID: 9ccf3be4jWW242381249

I samarbejde med Happy Copenhagens produktionschef har RF Experience udarbejdet omfattende sikkerhedsog kapacitetsanalyser, for at planlægge håndteringen af de forventelige store folkemængder under eventet og
særdeleshed paraden.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsregnskabet for Projektsamarbejde Happy Copenhagen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomhed i regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.

Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i DKK.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 eksisterede 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.
Offentlige 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, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring m.v. til afdelingens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige myndigheder.
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Generelt

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

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 forpligtigelser.
Skat
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen

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.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen, men oplyses alene i noterne.

12
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Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Ej revideret
budget

1

Offentlige tilskud

2

Donationer , Bidrag og gaver

3

Andre indtægter

2020

2019

kr.

kr.

t.kr.

9.712.862

Indtægter i alt
Direkte omkostninger

9.682.000 13.859

517.719

1.530.000

701

3.540.962

3.543.500

179

13.771.543

14.755.500

14.739

-258.830

-206.850

-67

-9.203.655

-8.317.395

-5.882

-108.264

-125.000

-513

-1.023.519

-907.850

-446

4

Personaleomkostninger

5

Rejse-, repræsentations- og promoveringsomkostninger

6

Markedsføring og reklame

7

Lokaleomkostninger

-558.364

-701.000

-503

8

Administrationsomkostninger

-202.419

-169.000

-321

9

Kommunikation og IT

-389.779

-263.000

-263

10

Rådgivning og konsulentbistand

-1.191.247

-687.000

-557

11

Andre administrationsomkostninger

-4.057

0

-10

-12.940.134

-11.377.095

-8.562

Driftsudgifter i alt
Arrangementomkostninger
12

Indholds- og programomkostninger

-106.289

0

-12

13

Frivillige og eventmandskab

-472.635

-10.000

0

14

Lokationer

-219.196

0

0

15

Teknisk produktion

0

0

-26

16

Sikkerhed og beredskab

0

0

-3

17

Generelle produktionsomkostninger

-263

0

-1

-798.383

-10.000

-42

-13.738.517

-11.387.095

-8.604

Arrangement omkostninger i alt

Udgifter i alt
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Note

2020

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Ej revideret
budget
2020

2020

2019

kr.

kr.

t.kr.

33.026

3.368.405

6.135

1.818

0

0

Finansielle udgifter

-46.043

0

-2

Årets resultat

-11.199

3.368.405

6.133

-11.199

3.368.405

6.133

-11.199

3.368.405

6.133

Note

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

Overført resultat
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Forslag til resultatdisponering

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
BALANCE PR. 31. DECEMBER
2020
kr.

2019
t.kr.

Deposita

30.000

30

Anlægsaktiver i alt

30.000

30

Debitorer
Bidragsydere
Tilgodehavende moms
Andre tilgodehavender

1.637.500
40.900
189.092
0

127
1.359
457
12

Tilgodehavender

1.867.492

1.955

Likvide beholdninger

7.388.090

5.351

Omsætningsaktiver i alt

9.255.582

7.306

Aktiver i alt

9.285.582

7.336

Note
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AKTIVER

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
BALANCE PR. 31. DECEMBER
2020
kr.

2019
t.kr.

Egenkapital
Overført resultat

6.136.535
-11.199

6.136
0

Egenkapital

6.125.336

6.136

Feriepengeforpligtigelse
Indefrosne feriepenge

276.947
658.713

354
273

Hensættelser

935.660

627

Kreditorer
Skyldige medarbejderudlæg
Revisorhonorar
Afsat krav vedr. Miami
Saldo skattekonto
Skyldige lønomkostninger

1.104.841
0
35.000
129.342
1.922
953.481

47
2
55
129
0
340

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.224.586

573

Gældsforpligtelser i alt

3.160.246

1.200

Passiver i alt

9.285.582

7.336

Note

18

19

Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
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PASSIVER

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
Note

9.712.862

13.859

516.659
1.060

700
1

517.719

701

2.492.276
608.222
59.850
116.127
264.487

33
37
3
106
0

3.540.962

179

-9.005.950
-197.705

-5.759
-123

-9.203.655

-5.882

Andre indtægter
Sponsorydelser
Licensering
Merchandise
Sekretariatets salg af varer og ydelser m. moms
Andre indtægter

4

6.500
3.000
1.359
3.000

Donationer , Bidrag og gaver
Fondsbidrag
Donationer

3

4.000.000
2.852.000
1.360.862
1.500.000

Offentlige tilskud
Københavns Kommune
Region Hovedstaden
Malmö Stadt
Ministeriet for ligestilling

2

2019
t.kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Omkostninger til social sikring
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1

2020
kr.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
Note

-27
-24
-5
-145
-40
-43
-181
-48

-108.264

-513

-22.350
-406.092
-40.942
-9.150
-34.388
-27.507
-36.473
0
-5.440
-271.490
-150.773
-18.914

-9
-33
-22
-14
-208
-2
-4
-10
-9
-39
0
-96

-1.023.519

-446

-385.266
-42.240
-13.712
-117.146

-367
-58
-7
-71

-558.364

-503

Markedsføring og reklame
Stadeplads, teltlejre mv.
Annoncering, sociale medier
Annoncering trykte og digitale medier
Outdoor reklame
Tryksager
Tøj og tryk
Dekoration (v. promovering)
Salgsmaterialer
Grafisk assistance
Videoproduktion
Mobil app udvikling
Websiteudvikling

7

-9.885
-35.808
-7.770
-44.791
-9.486
19.262
-16.377
-3.409

Rejse-, repræsentation- og promoveringsomkostninger
Restaurationsbesøg
Forplejning
Gaver og blomster
Rejser
Transportudgifter (tog, taxa mv. )
Logi DK
Logi udland
Deltagergebyr (konferencer m.v.)

6

2019
t.kr.

Lokale omkostninger
Husleje inkl. varme
El, vand, og gas
Vedligeholdelse
Rengøring
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5

2020
kr.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
Note

-17
-7
-148
-4
-17
-29
-8
-5
0
-86

-202.419

-321

-81.670
-13.630
-6.438
-45.082
-109.700
-67.818
-65.441

-83
-11
-4
-54
-81
0
-30

-389.779

-263

-55.625
-26.300
-83.700
-217.000
0
-808.622

-34
-35
-25
-60
-2
-401

-1.191.247

-557

Kommunikation og IT
Mobil
Internetforbindelse
Web-hotel og domænenavne
Hardware
Software og licenser
Registreringssystemer
Medieovervågning

10

-23.039
-7.278
-9.878
-8.465
-16.145
-12.118
-26.098
-541
-99
-98.758

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Diverse kontorhold
Inventar og vedligeholdelse
Småanskaffelser
Leje og leasing af driftsmidler
Forsikringer
Porto og gebyrer
Avishold og medieabonnementer
Faglitteratur m. moms
Kontingenter u.moms

9

2019
t.kr.

Rådgivning og konsulentbistand
Advokat
Revisor
Regnskabsassistance
Finansieringsrådgivning
Oversættelse
Rådgivning i øvrigt
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8

2020
kr.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
Note

-6.289
-100.000

-12
0

-106.289

-12

-465.770
-6.865

0
0

-472.635

0

-219.196

0

-219.196

0

0

-26

0

-26

0

-3

0

-3

Teknisk produktion

Lyd, lys m.v.

16

-10

Lokationer
Lokationsleje

15

-4.057

Frivillige og eventmandskab
Aflønnede arbejdstimer (officials, hands, runners)
Frivilligforplejning

14

-10
0

Indholds- og programomkostninger
Honorar (kunstnere, talere, performances)
Partnerskabsorganisationer

13

0
-4.057

Andre administrationsomkostninger
Tab på debitorer
Bestyrelses-/foreningsomkostninger

12

2019
t.kr.

Sikkerhed og beredskab

Sikkerhedskorps
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11

2020
kr.

Projektsamarbejde Happy Copenhagen
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
Note

-1

-263

-1

6.136.535
-11.199
6.125.336

6.136
0
6.136

Egenkapital
Egenkapital 1. januar
Overført fra årets resultat

19

-263

Generelle produktionsomkostninger
Diverse produktionsomkostninger

18

2019
t.kr.

Sikkerhedsstillelse og andre forpligtigelser
Foreningen har indgået huslejekontrak med en måneds opsigelse, svarende til t.kr. 30
Foreningen har indgået lejeaftale for kopimaskine for 2 år. Lejebetaling til udløb er ca. t.kr 20.
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17

2020
kr.
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