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Ledelsespåtegning 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Foreningen Adventistkirkens HappyHand. 
  
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 7 beskrevne anvendte regnskabspraksis og 
god regnskabsskik i øvrigt. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2015. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  
 
 
København, den 20. april 2016 
 
 
 
Henrik Jørgensen  Lotte Rechter Anita Thortzen 
formand               næstformand                           sekretær 

 
 
Berit Elkjær  Milan Pavlovic Inger Flindt 
                

 
 
Inger Falk  Nils Rechter  Björgvin Ibsen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
 
Til bestyrelsen i Foreningen Adventistkirkens HappyHand 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Adventistkirkens HappyHand for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-
regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den på side 7 beskrevne anvendte regnskabspraksis og 
god regnskabsskik i øvrigt. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, det vil sige uden 
væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse den på side 7 beskrevne anvendte regnskabspraksis og 
god regnskabsskik i øvrigt. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revisi-
on omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med den på side 7 beskrevne anvendte regnskabspraksis og god regnskabsskik i øvrigt. 
 
Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anven-
delse 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 7 i årsregnskabet, hvor an-
vendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regn-
skabsbestemmelserne beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis på side 7. Som følge heraf kan 
regnskabet være uegnet til andet formål. 
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Den uafhængige revisors erklæring 
 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udfør-
te revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberet-
ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
 
Holbæk, den 20. april 2016 
RIR REVISION 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 78 05 24 

    
 
Thomas Skinbjerg       
statsautoriseret revisor  
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Foreningsoplysninger 
 
 
 
Foreningsnavn Foreningen Adventistkirkens HappyHand 
 Nørrebrogade 58 
 2200 København N 
 
 Hjemmeside: www.happy-hand.dk 
 
 Hjemsted: København 
 Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
 
 
Bestyrelsen Henrik Jørgensen, formand 
 Lotte Rechter, næstformand 
 Anita Thortzen, sekretær 
 Berit Elkjær 
 Milan Pavlovic 
 Inger Flindt 
 Inger Falk 
 Nils Rechter 
 Björgvin Ibsen 
 
 
Revision RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsesberetning 
 
 
Happy Hand 
Ved Adventistkirkens generalforsamling i 2013 fejrede vi åbningen af den første Happy Hand forretning 
i København. I slutningen af 2014 åbnede Happy Hand Ålborg og i skrivende stund er vi ved at åbne 
Happy Hand Vejle. Det vil sige, at lige nu har vi tre Happy Hand-forretninger i Danmark med i alt ca. 
100 engagerede, frivillige medarbejdere som giver af deres tid, energi og evner. 
 
I HH-København er der omkring 50 frivillige i butikken, som bidrager på forskellige måder. En tredje-
del er ikke fra kirken. Dette giver en kæmpe kontaktflade ud af kirken og en fantastisk mulighed for nye 
relationer. Vi har nu en række gode relationer og overvejer at invitere at par stykker til bibelgruppe med 
henblik på dåbsundervisning. 
 
HH-København er i højere grad end tidligere begyndt at fungere som oase for en gruppe mennesker med 
store udfordringer i livet. Vi har et par stykker, der kommer dagligt for at få selskab og finde fred i livet. 
Vi kan se, at et par af disse udfordrede mennesker begynder at rette sig og finde glæde i livet. Kunde-
grundlaget er dog stadig en broget mangfoldig skare. Vi har rige, tjekkede mennesker med sans for om-
sorg for miljøet, kendte mennesker som Bodil Jørgensen, Pilou Asbæk, der donerer værdifulde ting i 
massevis, unge smarte studerende, indvandrere, hjemløse og mange andre gode mennesker. Vi har sta-
dig arrangementer som skabelses/evolutions dage, Bibelbrunch, Åndelig wellness. 
 
I HH-Ålborg er der ca. 25 frivillige i butikken i alt. Heraf 8, som ikke har adventistbaggrund. 2 af dem 
kommer nu regelmæssigt i vores kirke og 3 af de andre kommer indimellem. 
 
Udover selve butiksdriften har vi mange, som vi snakker med dagligt. Mange er ensomme. Af andre 
aktiviteter har vi flere gange haft uddelt tøj i samarbejde med Parasollen (KFUMs hjemløse-sted). Vi 
inviterer de interesserede kunder med til ting i kirken, og indtil nu har 5 af vores kunder været flere gan-
ge til arrangementer i kirken. For vores menighed er det en stor velsignelse af have butikken: Vi nyder at 
unge og ældre i vores kirke kender hinanden bedre pga. arbejdsfællesskabet i butikken. Vi nyder også, at 
vi har kontakt med en helt anden gruppe borgere i vores by, end vi ellers ville have kontakt med. Ende-
lig har vi fået gang i en bønnetjeneste, fordi så mange af vores kunder ønsker forbøn for ting. 
 
I både København og Ålborg er de lokale præster engageret i butikkerne, hvor de er til rådighed til sam-
taler, bøn og bibelstudie med kunder der ønsker det. Vi glæder os til at følge udviklingen af forretningen 
i Vejle og er spændt på, hvor den næste forretning kommer til at være. 

I 2015 blev der indsamlet i alt over 250.000,- kr. til velgørenhed efter alle udgifter var betalt. Pengene 
blev uddelt til en række velgørende projekter m.m. En del af dette overskud blev overført gennem 
ADRA, der videresendte pengene til beløbsmodtagerne. Derved har ADRA kunnet drage en vis fordel af 
det i deres bogføring.  

Happy Hand-forretningerne fortsætter med at ændrer kirkens profil, hvor vi bliver kendt i byen, som 
nogle der på et kristent grundlag prøver at afhjælpe den fysiske, sociale og åndelige nød både lokalt og 
globalt. 
 
Henrik Jørgensen 
Bestyrelsesformand 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsrapporten for 2015 er aflagt på baggrund af den i dette afsnit beskrevne regnskabspraksis. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
Resultatopgørelsen 
 
Bevillinger, gaver og medlemskontingenter m.v. 
Regnskabsårets indtægter fra bevillinger, gaver, medlemskontingenter m.v. indregnes som foreningsind-
tægter. 
 
Drift af genbrugsbutikker 
Årets indtægter fra salg i butikker henholdsvis omkostninger til husleje, salg, og drift af butik m.v. ind-
regnes og præsenteres som ”Omsætning og donationer” henholdsvis ”Omkostninger, genbrugsbutikker.” 
 
Øvrige omkostninger 
Øvrige omkostninger for regnskabsåret indregnes og præsenteres artsopdelt i resultatopgørelsen. 
 
Omkostninger og donationer til velgørende formål 
Omkostninger til omsorgsarbejde og hjemløseprojekt m.v. og øvrige egne afholdte omkostninger til 
velgørende formål indregnes i resultatopgørelsen, mens donationer til andre organisationer til velgøren-
de formål præsenteres som en del af resultatdisponeringen. 
 
Balancen 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 
 
Indretning af lokaler i genbrugsbutikker 
Indretning af og inventar i genbrugsbutikkerne afskrives lineært maksimalt over den tvungne lejeperio-
de. Der er for begge butikker valgt en afskrivningsperiode på 12 måneder. Den tvungne lejeperiode er 
udløbet for begge butikker. Der er 6 måneders opsigelse i København og 3 måneders opsigelse i Aal-
borg. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
 
Henlæggelser  
Overskud af genbrugsforretninger henlægges til kommende uddelinger til almennyttige og velgørende 
formål. 
 
Øvrige modtagne bevillinger og midler, som er givet til særlige formål, henlægges til disse særlige for-
mål, i det omfang beløbene endnu ikke er anvendt. 



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2015 i kr. 2014 i kr.
Note

1 Bevillinger, gaver og medlemskontingenter m.v. 9.703 8.792
2 Omsætning og donationer, genbrugsbutikker 958.937 986.041

Indtægter i alt 968.640 994.833

Administrativ løn 0 -16.612
Konsultation til nye butikker 0 -262
Revisor -25.375 -28.125
Regnskabssoftware -8.513 -7.536
Porto og gebyrer -446 -261
Transport til bestyrelsesmøder -11.182 -5.879
Markedsføring -1.693 -1.463
Bestyrelsesmøder -1.793 -370

3 Omkostninger, genbrugsbutikker -581.192 -701.432
Events -5.590 -2.486
Løn for omsorgsarbejde, fra KEHAPs donation 0 -69.605
Løn for omsorgsarbejde, afholdt af egne midler -35.355 -30.542
Hjemløseprojekt -11.689 -7.554
Omkostninger i alt -682.828 -872.127

Årets resultat 285.812 122.706

Resultatdisponering:

6 Årets donationer til velgørende formål 43.702 39.831
6 Henlagt til almennyttige og velgørende formål 232.407 140.817

Anvendt af henlæggelse til løn for omsorgsarbejde 0 -69.605
Overført til egenkapital 9.703 11.663
Disponeret i alt 285.812 122.706
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Balance 31. december

2015 i kr. 2014 i kr.
Note

Aktiver

Omsætningsaktiver

Forudbetalinger 1.738 2.411
Debitorer 0 4.900

3.2 Indretning af lejede lokaler København 8.249 1.298
3.4 Indretning af lejede lokaler Aalborg 20.165 0

Depositum husleje 101.939 100.653
Tilgodehavender i alt 132.091 109.262

4 Likvide beholdninger 1.172.598 763.819

Omsætningsaktiver i alt 1.304.689 873.081

Aktiver i alt 1.304.689 873.081

Passiver

5 Egenkapital 674.577 664.874

Henlæggelser

6 Henlæggelse til almennyttige og velgørende formål 233.224 140.817
Henlæggelser i alt 233.224 140.817

Gældsforpligtelser

Gavekort og tilgodebeviser 500 1.475
Kreditorer 396.388 65.915
Gældsforpligtelser 396.888 67.390

Passiver i alt 1.304.689 873.081
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Noter

2015 i kr. 2014 i kr.

1. Bevillinger, gaver og medlemskontingenter m.v.
Gaver 9.673 8.708
Renteindtægter 30 84

9.703 8.792

2. Omsætning og donationer, genbrugsbutikker
København 516.573 550.181
Aalborg 442.364 435.860

958.937 986.041

3. Omkostninger, genbrugsbutikker
3.1 København 338.391 356.985
3.3 Aalborg 242.801 344.447

581.192 701.432
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Noter

2015 i kr. 2014 i kr.

3.1 Omkostninger, genbrugsbutik København
Abonnementer og kontoromkostninger 16.195 22.044
Indpakning mv. vedrørende salg 1.559 3.529
Dekoration, præsentation, udstilling 6.185 6.504
Fortæring og refusion af udgifter til frivillige 11.368 11.490
Transport af varer mv. 2.908 1.368
Kontorartikler 2.043 1.608
Servering til kunder og hjemløse 10.178 7.558
Rengøring og rengøringsartikler 227 695
Husleje 243.804 239.124
Varme 13.833 16.500
El 11.236 9.856
Vedligehold af bygning 290 3.101
Kassedifferencer 1.656 649
Tyveri af kassebeholdning 0 1.400
Forsikring 803 397
Diverse omkostninger 14.385 20.708
Gebyrer 423 420
Kontante omkostninger i alt 337.093 346.951

3.2 Afskrivning på indretning af lokaler 1.298 10.034
Omkostninger i alt 338.391 356.985

3.2 Forberedelse lokaler/ Indretning af lokaler,
København
Primo saldo inventar 1.298 6.938
IT-udstyr 8.249 3.894
Inventar 0 500

9.547 11.332

Rest 2014 til afskrivning i 2015 1.298 6.938
Afskrivning af aktiver indkøbt 2015 0 3.096
Total afskrivninger 2015 1.298 10.034

Rest til afskrivning i 2016 8.249 1.298
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Noter

2015 i kr. 2014 i kr.

3.3 Omkostninger, genbrugsbutik Aalborg
Abonnementer og kontoromkostninger 17.548 12.674
Forsikring 1.244 742
Dekoration, præsentation, udstilling 205 1.713
Personaleomkostninger 0 245
Transport 750 174
Servering til kunder 528 345
Rengøring og rengøringsartikler 0 148
Kontorartikler 0 120
Husleje og parkeringsplads 149.789 145.571
Vand 6.031 4.436
Varme 11.551 6.063
El 13.933 12.505
Vedligehold af bygning 7.500 3.792
Kassedifferencer 664 198
Diverse omkostninger 7.706 3.568
Gebyrer 862 1.280
Kontakte omkostninger i alt 218.311 193.574

3.4 Afskrivning på indretning af lokaler 24.490 150.874
Omkostninger i alt 242.801 344.448

3.4 Forberedelse lokaler/ Indretning af lokaler,
Aalborg
Primo inventar 0 149.874
Inventar 0 1.000
IT 8.249 0
Istandsættelse, gulv 36.406 0

44.655 150.874

Rest afskrivning til afskrivning i 2015 0 149.874
Afskrivning af aktiver indkøbt i 2015 24.490 1.000
Total til afskrivning 2015 24.490 150.874

Rest til afskrivning 2016 20.165 0

4. Likvide beholdninger
Bankkonto Danske Bank 529.593 432.527
Bankkonto Nørresundby Bank 639.055 328.253
Kassebeholdning København 1.541 1.400
Kassebeholdning Aalborg 2.409 1.639

1.172.598 763.819
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Noter

2015 i kr. 2014 i kr.

5. Egenkapital
Egenkapital primo 664.874 653.211
Overført af årets resultat 9.703 11.663
Egenkapital ultimo 674.577 664.874

6. Donationer til velgørende formål
Henlagt til velgørende formål primo 140.817 0
Frirummet -10.000 0
Parasollen -10.000 0
Heri Hospital v/ADRA -20.000 0
Lepramissionen v/ADRA -10.000 0
Go-Honduras v/ADRA -50.000 0
Den Danske Hjælpefond v/ADRA -20.000 0
ADRA (fri disposition) -20.000 0
Herefter rest af henlæggelse primo 817 0

Danmarksindsamling 43.702 17.226
Syrien v/ADRA 0 13.558
Balkan v/ADRA 0 9.047
Donationer udbetalt af 2015 resultat 43.702 39.831

Donationer i alt i 2015 til velgørende formål 183.702 39.831

Henlæggelse af årets resultat 232.407 140.817

Henlæggelse ultimo 233.224 140.817

7. Egne afholdte omkostninger til velgørende formål
Løn for omsorgsarbejde, afholdt af egne midler 35.355 30.542
Hjemløseprojekt 11.689 7.554

47.044 38.096

8. Samlede donationer og omkostninger til 
velgørende formål
Egne afholdte omkostninger, jf. note 7 47.044 38.096
Donationer til øvrige organisationer, jf. note 6 183.702 39.831

230.746 77.927
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