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Hellebro

Ledelsespåtegning
Ledels espåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for regnskabsåret 2018 for Hellebro.

Årsrapporten er aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i Socialforvaltningens regnskabsinstruks, i det følgende kaldet tilskudsgivers retningslinjer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver. Passiver og
finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.
januar - 31. december 2018, samt at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejder i
overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25.06.2019
Bestyrelse

Eva Riedel
formand

Kim Larsen
næstformand

Torben Salmonsen

Dorte Glad

Pia Allerslev

Stig Bigaard

Peter Zimmermann

Karina Rohrberg-Jessen

Susanne Nørgaard

Ledelse
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til bestyrelsen i Hellebro
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hellebro for regnskabsåret 01. januar - 31. december 2018, der omfatter
resultatopgørelse,

balance,

egenkapitalopgørelse

og

noter,

herunder

anvendt

regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med tilpasninger, der er relevante for foreningen, samt
regnskabsbestemmelserne i Socialforvaltningens regnskabsinstruks, i det følgende kaldet tilskudsgivers retningslinjer.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de tilpasninger, der er relestemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, bekendtgørelse nr. 248 af 27. marts 2018 samt standarderne for offentlig
revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i tilskudsgivers retningslinjer. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden 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, samt at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. 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, tilskudsgivers retningslinjer samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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, tilskudsgivers retningslinjer 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
vidste 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.



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.

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.
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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.

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 årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 25.06.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33 96 35 56

Sten Peters
statsautoriseret revisor
MNE-Nr. mne11675
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Ledelsesberetning
Ledels esber etning

Hovedaktivitet
Formål
Foreningens formål er at drive almennyttig virksomhed og gennem kontingent, gaver og donationer at indsamle midler til at yde hjælp til hjemløse unge i København mellem 18 - 29 år.
Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse overbevisninger.
Hovedaktiviteter i 2018
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.

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 offentlige hjælpeinstanser i fælleskab arbejder på fælles platform, hvor unge uden fast ståsted og unge hjemløse kan finde et alternativ til de traditionelle væresteder og herberg.
HELLEBROs brugere
HELLEBRO har i dag ml. 100-120 faste brugere, der på alle hverdage ml. 13-20 finder et helle, gratis mad,
bade- og vaskefaciliteter, sundhedsklink, wifi, job- og lektiecafé, musikrum, foto- og grafitti-værksted, nærvær 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.

De unge tilvælger på HELLEBRO dermed et konstruktivt fællesskab og kultur, 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.
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Ledelsesberetning
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.

HELLEBROS værdier tager afsæt i en kultur med sammenhængskraft og inklusion, hvorfor der et aktivt Un-

Aktiviteter
Hellebro har i løbet af 2018 forberedt sig på at flytte til ejendommen Mosedalvej 15, 2500 Valby og udvide
vores aktiviteter betragteligt.

Det er en udfordring for de unge hjemløse at passe skole og arbejde, når de unge ikke har overnatningsmuligheder, eller et sted at bo. Foreningen har derfor arbejdet for at skabe en samlet platformsløsning, hvor
Hellebro i tæt samarbejde med offentlige hjælpeenheder og erhvervslivet, tilbyder en helhedsorienteret indsats for den unges:





ophold på værested
ophold på midlertidig bosted
jobaktivering/jobtræning i socio-økonomisk virksomhed
ophold i udslusningsbolig

med konstant fokus på det sociale efterværn, Hellebros inkluderende kultur og vores konstruktive fællesskaber i såvel sociale sammenhænge som i job- og uddannelsessammenhænge.

Det er i 2018 lykkedes os at blive en godkendt velgørende forening af SKAT, således at donationer bliver
fradragsberettigede. Vi har i skrivende stund 330 medlemmer (marts 2019).

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Med totale omkostninger på kr. 2.163.629 og indtægter på kr. 1.882.172 har foreningen et underskud på
kr. 281.457, der overføres til 2019. Foreningens egenkapital er negativ pr. 31.12.2018 med (231.251) kr.

Årets resultat er påvirket af omkostninger til fraflytning af lokaler og tilflytning til midlertidige lokaler. Omkostningerne afdrager ca. 250 t.kr. for 2018 og ca. 100 t.kr. for 2017.
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Ledelsesberetning
Forventninger til 2019
Foreningen overtager i løbet af 2019 lejemål på den nye adresse således, at indflytning i værested sker
ultimo januar 2019, kontorhotel åbner 1. april 2019, midlertidigt bosted efter Servicelovens §110 med plads
til 31 unge medio juni 2019, mens udslusningsboligerne forventes indlfytningsklar primo 2020.
I 2019 forventes der opnået bankfinansiering af foreningens aktiviteter i forbindelse med etablering af det
nye hus.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
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Resultatopgørelse for 2018
Resultatopgørelse for 2018

Note

2018
kr.

2017
t.kr.

Nettoomsætning

1

1.882.172

902

Vareforbrug

2

(50)

1.830.873

852

Andre eksterne omkostninger

3

(1.044.622)

(529)

Personaleomkostninger

4

(1.067.393)

(553)

(281.142)

(230)

Driftsresultat
Finansielle omkostninger

Årets resultat

5

(315)

(281.457)

0

(230)
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Balance pr. 31. december 2018
pr. 31. december 2018

Note

2018
kr.

2017
t.kr.

6

0

244

Periodeafgrænsningsposter

7.500

40

Tilgodehavender

7.500

284

796.395

1.016

Omsætningsaktiver

803.895

1.300

Aktiver

803.895

1.300

Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

7
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Balance pr. 31. december 2018

Kapitalindestående

8

Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser

2018
kr.

2017
t.kr.

(231.251)

50

(231.251)

50

67.900

50

9

191.271

139

10

775.975

1.061

Kortfristede gældsforpligtelser

1.035.146

1.250

Gældsforpligtelser

1.035.146

1.250

803.895

1.300

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Passiver
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Noter
Noter

2018
kr.

2017
t.kr.

Tilskud private fonde og personer

910.376

318

Tilskud offentlige instititioner

190.000

0

Kontante medlemsbidrag

273.044

65

Projektindtægter

111.613

70

Projektudgifter

(50.229)

(41)

Modtaget driftstilskud Københavns Kommune

447.368

490

1.882.172

902

Midlerne modtaget fra Københavns Kommune er anvendt efter Hellebros formål og i overensstemmelse
med de beskrevne regler for anveldelse af tilskuddet i brev af 12. december 2017 ”Bevilling 2018- Hellebro” på 425.000 kr. Omkostningerne indgår som en integreret del af nærværende årsrapport for 2018 for
Hellebro jf. note 3 ”Andre eksterne omkostninger”. Årsrapporten er som helhed revideret af Deloitte, og
der henvises til den uafhængige revisors revisionspåtegning.
2018
kr.

2017
t.kr.

Køb af mad

39.978

38

Øvrigt forbrug

11.321

12

51.299

50

2. Vareforbrug
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Noter

2018
kr.

2017
t.kr.

Husleje,el, vand og varme

482.700

85

Hensat til tab på deposita

180.125

0

40.199

28

639

21

12.138

46

0

12

715.801

192

Annoncer og reklame

10.479

11

Transportomkostninger, leje af bil, taxi mv.

15.585

35

3.398

2

Diverse arrangementer i forbindelse med fundraisen mv.

11.250

0

Salgs- og distributionsomkostninger

40.712

48

59

0

5.217

10

Telefon, internet mv.

10.884

8

Porto

10.259

3

Forsikringer

29.831

33

Kontingenter

0

4

It-udstyr mv.

6.568

3

Honorar Fundraising mv

54.116

77

Assistance beskæftigelsestilgang

37.500

0

Honorar til revisor

50.000

50

0

2

Bogføringsmæssig assistance

37.950

12

Flytteomkostninger

45.725

87

Administrationsomkostninger

288.109

289

Andre eksterne omkostninger

1.044.622

529

Reparation og vedligeholdelse
Rengøring
Småanskaffelser under skattemæssig grænse for småaktiver
Øvrige lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger

Repræsentationsomkostninger, begrænset fradrag

Reparation og vedligeholdelse
Kontorartikler

Andre omkostninger
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3. Andre eksterne omkostninger
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Hellebro

Noter

2018
kr.

2017
t.kr.

973.408

513

4. Personaleomkostninger
Lønrefusion
Regulering feriepengeforpligtelse

0

(4)

68.215

37

ATP

6.816

4

Anden social sikring

4.445

3

Diverse personaleomkostninger

8.285

0

Mødeudgifter

6.224

0

1.067.393

553

2018
kr.

2017
t.kr.

Renteomkostninger bankgæld

213

0

Renteomkostninger leverandører af varer og tjenesteydelser

102

0

315

0

2018
kr.

2017
t.kr.

Huslejedeposita

0

237

Øvrige tilgodehavender

0

7

0

244

2018
kr.

2017
t.kr.

Bankkonto 1288424

454.354

208

Bank konto 2388440

341.779

767

Bank konto 1288432

286

0

Bank konto 84011288457 tipsmidler

(24)

5. Finansielle omkostninger

6. Andre tilgodehavender

7. Likvide beholdninger

41

796.395

1.016

2018
kr.

2017
t.kr.

50.206

280

(281.457)

(230)

(231.251)

50

8. Kapitalindestående
Kapitalindestående primo
Årets resultat
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Lønninger
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Hellebro

Noter

2018
kr.

2017
t.kr.

A-skat

9.149

21

AM-bidrag

6.384

0

ATP

1.704

1

134.900

67

35.659

50

3.475

0

191.271

139

Feriepengeforpligtelse
Andre skyldige omkostninger
Skyldige medarbejderudlæg

10. Periodeafgrænsningsposter

Posten vedr. donationer mv. ydet som tilskud til projekter i 2019. Posten sammensætter sig af følgende
donationer:

Driftstilskud 2019 kr. 455.975, tilskud til industrikøkken kr. 200.000 , tilskud til gårdprojekt 70.000 kr.
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9. Anden gæld
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns kabspr aksis

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

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 forpligtelsens 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.
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økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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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 indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til nominel restgæld på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Periodeafgrænsningsposter
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