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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for regnskabsåret 2016 for Hellebro.  

Årsrapporten er aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver. Passiver og 

finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01. 

januar - 31. december 2016.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 22.06.2017 

 

      
Bestyrelse       

      

      

Eva Riedel  Dorte Glad  Torben Salmonsen  

formand  næstformand    

      

      

Mia Nygaard  Anders Sørensen  Tine Vesterbøg  

      

      

Jan Sunke      
kasserer             
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Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til bestyrelsen i Hellebro 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Hellebro for regnskabsåret 01. januar - 31. december 2016, der omfatter 

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01. 

januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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 virksom-

heden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yder-

ligere 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 besvi-

gelser 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 fejlinforma-

tion, 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 Dan-

mark, 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: 
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 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, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, 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. 

 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 usik-

kerhed 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 revisi-

onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 

ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbe-

vis, 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 noteop-

lysningerne, 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 bl.a. 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. 
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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. 

Overtrædelse af straffeloven og skatte-, afgifts- og tilskudslovgivning 

Foreningen har ikke afregnet og indberettet lønninger løbende. Der er efter statusdagen foretaget en korri-

gende indberetning af lønninger. Foreningen har ikke indberettet og afregnet A-skat og Ambidrag løbende.  

København, den 22.06.2017 

 

   
Deloitte    

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab    

CVR-nr.: 33 96 35 56   

   

   
Sten Peters   
statsautoriseret revisor      
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Formål 

Foreningens formål er at drive almennyttig virksomhed og gennem kontingent, gaver og donationer at ind-

samle midler til at yde hjælp til hjemløse unge i København mellem 15 - 29 år. 

Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse overbevisninger. 

 

Hovedaktiviteter i 2016 

Efter knap to år, er HELLEBRO i dag et unikt tillidspunkt for de unge udsatte, skabt af frivillige kræfter og 

overvejende private donationer, der hver dag forbedrer de unges livsduelighed, hverdagskompetencer.  

 

På HELLEBRO støttes de unge med voksenkontakt, rådgivning, motiveres med interessante og relevante 

aktivitetstilbud, så de unge gradvist kan føle sig bedre rustede til selv at kunne håndtere bolig,- job og 

personlige forhold.  

 

Foreningen arbejder langsigtet aktivt for, at hjælpeorganisationer, frivillige, brugerne, erhvervslivet og of-

fentlige hjælpeinstanser i fælleskab arbejder på fælles platform, hvor unge uden fast ståsted og unge hjem-

løse kan finde et alternativ til de traditionelle væresteder og herberg.  

 

HELLEBRO er baseret på et offentligt og privat samarbejde 

HELLEBRO har i dag etablerede samarbejder med: Københavns Kommunes Hjemløseenhed og uddannelses-

konsulenter, Kriminalforsorgen, Politiet (narkotika- og bandeenheder), Sociolancen, Weshelter, Projekt 

Udenfor, High:five, Misbrugsportalen, virksomhederne Coor, Rengøringseksperterne og Ikano Bank, og er 

derudover aktør i Hjem til Alle Alliancen.  

 

HELLEBROs brugere 

HELLEBRO har i dag ml. 100-120 faste brugere, der på alle hverdage ml. 15-22 finder et helle, gratis mad, 

bade- og vaskefaciliteter, sundhedsklink, wifi, job- og lektiecafé, musikrum, foto- og grafitti-værksted, nær-

vær og voksenstøtte til at komme tilbage til skole, job og bolig.  

 

HELLEBROS unge kommer både fra lavere og mellemsociale lag. Lidt over halvdelen af de unge kommer fra 

København, resten graviterer mod hovedstaden fra tilstødende kommuner og resten af landet. Der er en 

overvægt af mænd, hvoraf en håndfuld er homoseksuelle, og gruppen består samlet set af næsten lige dele 

muslimer og ikke- muslimer.  

 

Fælles for alle de unge er drømmen om at blive normale unge, der kan klare sig selv, og en engageret 

forståelse og respekt for det inkluderende fællesskab HELLEBRO repræsenterer.  
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Vi skal ikke kunne afvise, at den generelle mangel på væresteder/-herberg, der er målrettet unge hjemløse 

gør en forskel for den høje genbesøgsprocent, men vi kan konstatere, at når først de unge er blevet intro-

duceret til HELLEBRO, så fortsætter de med at komme på HELLEBRO indtil de er kommet godt i vej.  

 

De unge tilvælger på HELLEBRO dermed et miljø, der har en nul-tolerance for misbrug, kriminalitet, vold, 

alkohol, racisme, og et klart fokus på først at yde omsorg og tryghed - og dernæst yde en aktiv indsats for 

at hjælpe de unge håndtere bolig, job, kommune, skoler og personlige forhold – med udgangspunkt i den 

enkelte unges situation. 

 

Outreach  

HELLEBROs outreach program til unge hjemløse er baseret på vores website, Facebook og mund-til- mund 

metoden, hvor de unge med HELLEBRO-visitkort agerer som Unge-ambassadører. Unge hjemløse er typisk 

PTSD-ramte, stigmatiserede, holder gerne en lav profil, og kan være svære at finde og kommunikere med. 

Med vores outreach-program introduceres de unge til HELLEBRO af andre unge hjemløse, og samtidig fore-

tages en form for frasortering af den tungeste problemstillinger, der både er med til at sikre, at de unge 

finder ud til HELLEBRO, at de introduceres til vores kultur og regler af andre unge, og at HELLEBRO ikke har 

nævneværdige problemer med racisme, bander, narkotika, vold og lignende.  

 

Organisation 

HELLEBRO drives af 2 daglige ledere og ca. 30 frivillige, mens en lang række virksomheder med donationer, 

produkter og services har bidraget til, at HELLEBRO er blevet etableret uden omkostninger. Derudover driver 

den amerikanske læge Dawn Leighton HELLEBROs sundhedsklinik. 

 

Vores frivillige løfter et stort arbejde og er en kernesten i HELLEBROS kultur. HELLEBRO stiller høje krav til 

vores frivillige og holder bla. månedlige frivillig-fællesmøder og workshops for at styrke og videreudvikle 

frivilligbasen. 

 

Fundraising 

I 2016 har HELLEBRO rejst i alt kr. 774.762 fra fonde, virksomheder, det offentlige og private donationer.  

 

Den langt største del af hjælpen til HELLEBRO  stammer fra virksomheder, som HELLEBRO forsøger engageret 

- udover donationer - i vores frivillighedarbejde via medarbejdermøder, PR og frivillighedsarrangementer på 

HELLEBRO.   

 

Vi har derudover etableret et samarbejde med Bindeleddet, finansieret af Veluxfonden, om et mentorship-

program mellem studerende og unge hjemløse.  
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I årets løb har vi haft succesfulde besøg af politikere som Karen Ellemann (daværende Social- og Indenrigs-

minister), Pia Allerslev (Børn og Unge Borgmester i Københavns Kommune), Jesper Christensen (Socialborg-

mester i Københavns Kommune), Medlemmer af Socialudvalget i Københavns Kommune: Mia Nyegaard (R), 

Finn Rudaizky (DF), John Andersen (EL), Karina Rohrberg Jessen (V), Henrik Appel (S). Samt gruppeformænd 

Jakob Næsager (K) og Tommy Petersen (R), hvor de unge har spillet en fremtrædende rolle i fremvisninger, 

koncerter og dialog med politikerne, hvilket har skabt en større kollektiv stolthed over at være en del af 

HELLEBRO og givet de unge en vigtig følelse af at blive hørt og set.  

 

Fundraising blandt private er i årets løb blevet betydeligt lettere efter, at HELLEBRO på hjemmesiden nu kan 

tilbyde en donationsfunktion (faste og enkelt beløb), donationer via SMS og medlemskab i foreningen.  

 

Menneskelige resultater  

Udover HELLEBROS tætte samarbejder med bla Københavns Kommunes Hjemløseenhed om at skaffe boliger 

og andre sociale forhold, og Misbrugsportalen, der tilbyder de unge afvænning med Nada-akupunktur og 

samtaleterapi på HELLEBRO, så har vi etablerede jobordninger med selskaber som Coor og Rengøringsek-

sperterne, der forventes at få 15-18 unge i job i 2017. Ikano Bank tilbyder gældsrådgivning til de unge og 

yder gratis IT-assistance til HELLEBRO. HELLEBRO har stort fokus på uddannelse. Vi fik i 2016 seks unge 

tilbage på skolebænken. Endelig kunne vi med hjælp fra Coor holde endnu en fantastisk juleaften 2016. 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Med totale omkostninger på kr. 500.334  og indtægter på kr. 774.762 kan foreningen overføre kr. 274.428 

til 2017.  

 

PR 

Den stigende hjemløshed blandt unge er et relativt nyt, og desværre nok stigende problem. Det er en udfor-

dring, at kendskabet til hjemløshed blandt unge og de unges udfordringer derfor er lavt i den almindelige 

befolkning. HELLEBRO har derfor fokus på at højne kendskabet til både vores brugeres udfordringer samt til 

HELLEBROS metode og arbejde for at hjælpe i vores PR og fundraising arbejde.  

 

I årets løb har HELLEBRO været omtalt såvel i reportager i Politiken, Berlingske, Alt for Damerne og lokal-

aviser, optrådt i interviews og reportager i TV2 Lorry, TV2, DR (TV-Avisen og Radioavisen) og Go’Aften 

Danmark. HELLEBROS pressepolitik kan findes på hellebroen.dk. 

 

Forventninger til 2017 

I 2017 udløber HELLEBROS lejefrihed og det årlige omkostningsbudget forventes at stige til ca. 900.000. 

Den budgetterede indtægt på kr. 900.000, hvoraf der er bevilget kr. 400.000 fra Københavns Kommune, 

ligger på linie med 2016.  
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I 2017 er det målet, at foreningen får over 300 medlemmer og dermed bliver en godkendt velgørende for-

ening af SKAT, således at donationer bliver fradragsberettigede. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2016 

 

      

 Note  

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

 
  

 
  

 
  

 
 

      
Nettoomsætning   774.762   160  

Vareforbrug 1  (69.620)  (11) 

Bruttoresultat   705.142   149  

Bruttomargin (%)   91   93  

      

Andre eksterne omkostninger 2  (138.475)  (24) 

Personaleomkostninger 3  (291.857)  (120) 

Driftsresultat   274.810   5  

      

Finansielle omkostninger 4  (382)  0  

        

Årets resultat   274.428   5  
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Balance pr. 31. december 2016 

 

      

 Note  

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

 
  

 
  

 
  

 
 

      
Andre tilgodehavender   0   25  

Periodeafgrænsningsposter   2.556   0  

Tilgodehavender   2.556   25  
   

  
 

  
 
 

      
Likvide beholdninger 5  380.036   17  

        

Omsætningsaktiver   382.592   42  

        

Aktiver   382.592   42  
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 Note  

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

 
  

 
  

 
  

 
 

      
Kapitalindestående 6  279.855   5  

Egenkapital   279.855   5  
   

  
 

  
 
 

      
Bankgæld 7  0   11  

Anden gæld 8  102.737   26  

Kortfristede gældsforpligtelser   102.737   37  

        

Gældsforpligtelser   102.737   37  

        

Passiver   382.592   42  
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Noter 

 

    

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

1. Vareforbrug      

Køb af mad 63.667   9  

Øvrigt forbrug 5.953   2  

 69.620   11  
 

  
 

  
 
 

    

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

2. Andre eksterne omkostninger      

El, vand og varme 11.598   0  

Reparation og vedligeholdelse 2.755   0  

Rengøring 2.793   3  

Småanskaffelser under skattemæssig grænse for småaktiver 200   4  

Lokaleomkostninger 17.346   7  

      

Annoncer og reklame 7.074   0  

Transpostomkostninger 6.623   3  

Salgs- og distributionsomkostninger 13.697   3  

      

Kontorartikler 10.003   0  

Telefon, internet mv. 26.693   5  

Porto 2.340   0  

Forsikringer 13.442   0  

Kontingenter 13.429   0  

It-udstyr mv. 13.661   1  

Andre konsulentydelser 19.864   6  

Andre omkostninger 0   2  

Bogføringsmæssig assistance 8.000   0  

Administrationsomkostninger 107.432   14  

      

Andre eksterne omkostninger 138.475   24  
 

  
 

  
 
 

    

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

3. Personaleomkostninger      

Lønninger 261.553   119  

Regulering feriepengeforpligtelse 30.000   0  

ATP 0   1  

Diverse personaleomkostninger 304   0  

 291.857   120  
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2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

4. Finansielle omkostninger      

Renteomkostninger bankgæld 32   0  

Låneomkostninger 350   0  

 382   0  
 

  
 

  
 
 

    

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

5. Likvide beholdninger      

Kassebeholdning 236   2  

Bankkonto 1288424 3.423   0  

Bank konto 2388440 376.091   15  

Bank konto 1288432 286   0  

 380.036   17  
 

  
 

  
 
 

    

 

2016 

kr.  

2015 

t.kr. 

6. Kapitalindestående      

Kapitalindestående primo 5.427   0  

Årets resultat 274.428   5  

 279.855   5  
 

  
 

  
 
 

    

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

7. Bankgæld      

Bank konto 1288432 0   11  

 0   11  
 

  
 

  
 
 

    

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

8. Anden gæld      

A-skat 47.112   10  

ATP 2.261   0  

Feriepengeforpligtelse 30.000   0  

Andre skyldige omkostninger 23.364   16  

 102.737   26  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A 

med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og balance for foreningen.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forplig-

telsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning vedrører medlemskontingenter, donationer fra private og offentlige samt sponsorer.  

Vareforbrug 

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, 

tab på tilgodehavender mv.  

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lønninger, lønrefusion, feriepenge, pensionsbidrag, ATP og anden social 

sikring samt øvrige personaleomkostninger til foreningens medarbejdere.  



Hellebro 16 

Anvendt regnskabspraksis 

 

Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter og transaktioner i fremmed valuta mv.  

Skat 

Foreningen er ikke skattepligtig.  

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Finansielle forpligtelser 

Finansielle forpligtelser måles til nominel restgæld på balancedagen.  

 
 


