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Bestyrelsens beretning

Har I allerede afholdt jeres generalforsamling kan I indsætte beretningen her, eller uploade den 
separat i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Husk at det skal være muligt at læse selve 
beretningen. Det er fx ikke nok, at der står, at formanden fremlagde beretningen mundtligt.  
Har I endnu ikke afholdt generalforsamling, skal I skrive den version I ønsker at fremlægge på 
generalforsamlingen her.  
 
 
Foreningsaktiviteter 
Der var grundet covid-19  ikke den samme mængde spillejobs i 2020. Vi har stadig haft sociale 
arrangementer i lokalerne. 
 
Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere 
Antal medlemmer dalede fra 85 til 76 i denne peiode.Grundet covid-19 og de medfølgende 
afspærringer og restriktioner, har haft negativ påvirkning på engagementet. Vi  har dog bevaret 
størstedelen af medlemmerne. Vi har samt idig haft en bestyrelse som har kæmpet mange 
kampe i løbet af året. 
 
Væsentlige budgetafvigelser 
Der har ikke været væsentlige budgetafvigelser i 2020. 
 
Afvigelser i planlagte projekter 
Der har ikke været væsentlige afvigelse i planlagte projekter i 2020 
 
Usikkerhedder i regnskabet 
Der er ikke fundet nogen usikkerheder i regnskabet 2020 
 
Resultatfordeling 
Vi har brugt færre penge end vi har fået ind i 2020 
 
Transaktioner mellem foreningen og nærtstående partner 
Der har ikke været nogen transaktioner med nærtstående partner i 2020 
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Årsregnskabet for foreningen Musikforeningen Bedrock

Regnskabspraksis

Rapporteringsvaluta

Generelt

Generelt om indregning og måling

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende 

foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 

indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til 

dagsværdi. 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. 

 

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. 

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en 

konstant effektiv rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 

fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen 

mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over 

løbetiden. 

 

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

inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på 

balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for 

levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen 

opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Kontingent- og anden 

deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte 

kontingenter hensættes pr. statusdagen.

Indtægter
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Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen

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. Projekter støttet af Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med 

nettobeløb.

Skat af årets resultat

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Hensættelser

Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere 

brug. Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.

Gældsforpligtelser

Udgifter

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men 

udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.

Likvider
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Note

Indtægter

1 Kontingentindtægter 146.100 144.000 145.700 144.000

2 Anden deltagerbetaling 0 0 0 0

Tilskud fra Københavns Kommune

3 o Medlemstilskud 19.962 5.000 1.627 5.000

4 o Lokaletilskud 0 0 0 0

5 o Tilskud til lederkurser 0 0 0 0

6 o Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge 0 0 0 0

7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 0 0 0 0

8 Renteindtægter 0 0 0 0

Indtægter i alt 166.062 149.000 147.327 149.000

Udgifter

9 Skattepligtige lønudgifter 0 0 0 0

10 Skattefrie godtgørelser 0 0 0 0

11 Øvrige personaleudgifter 0 0 0 0

12 Kontorholdsudgifter 4.365 6.500 9.967 4.500

13 Anskaffelser over 10.000 kr. 0 0 0 0

14 Lokaleudgifter 5.611 7.500 7.097 8.500

15 Gebyr for brug af Københavns Kommunes faciliteter 43.278 45.000 63.010 65.000

16 Andre udgifter 20.449 12.580 21.608 19.220

Administrationsudgifter i alt 73.703 71.580 101.682 97.220

17 Reklameudgifter 410 278 278 450

18 Publikationer 0 0 0 0

19 Aktivitetsomkostninger 8.182 12.500 11.800 10.500

20 Aktivitetsomkostninger 2 0 0 0 0

21 Særlige projekter i alt, nettoresultat 0 0 0 0

Aktivitetsudgifter i alt 8.592 12.778 12.078 10.950

22 Renteudgifter 0 0 0 0

Udgifter i alt 82.295 84.358 113.760 108.170

Årets resultat 83.767 64.642 33.567 40.830

Resultatopgørelse

2020 

Regnskab

2020     

Budget

2019 

Regnskab

2021     

Budget
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Note Aktiver pr. 31/12 2020 pr. 31/12 2019

23 Driftsmidler 0 0

24 Deposita 0 0

Anlægsaktiver i alt 0 0

25 Tilgodehavender 0 0

26 Forudbetalte udgifter 0 0

27 Likvide beholdninger 150.714 66.947

Aktiver i alt 150.714 66.947

Passiver

Egenkapital

28 Egenkapital primo (1. jan. 2020) 66.947 33.380

Årets resultat 83.767 33.567

Egenkapital ultimo (31. dec. 2020) 150.714 66.947

Gæld

29 Langfristet gæld 0 0

30 Kortfristet gæld 0 0

31 Gæld til Københavns Kommune 0 0

32 Forudmodtagne indtægter 0 0

Gæld i alt 0 0

Passiver i alt 150.714 66.947

33 Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger

Se note 33

Balance pr. 31/12 2020
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