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DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for DEN
KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS’ KONCERTFOND.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30.
september 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, 25. februar 2020

Bestyrelsen:

Andras Spang Olsen

Bo Skjold Christensen

Formand

Michael Justesen

Hans Christian Galst

3

Kirsten Thomsen

DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS’ KONCERTFOND for regnskabsåret
1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30.
september 2019 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 fonden 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. 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 fondens 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 fonden, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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, 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:
• 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 fondens 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 selskabets 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 fonden 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
Søborg, 25. februar 2020
Dansk Revision Søborg
Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 14649905

Michael Wienberg
Registreret revisor
mne18012
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Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter
Fondens væsentligste aktiviteter har været salg af CD’ere m.v. samt at yde økonomisk støtte til koncerter og
projekter ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps jf. fondens formål.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Fonden har fortsat sine normale aktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som
er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af fondens forhold væsentligt.
Redegørelse for god fondsledelse
Fonden efterlever i alt væsentlighed ”anbefalinger for god fondsledelse”.
Bestyrelsen har med udgangspunkt i Komiteen for god fondsledelses ”Anbefalinger for god fondsledelse” opstillet en række procedurer for fondens ledelse, således at anbefalingerne kan efterkommes.
Fondens besvarelse af Komiteens 16 anbefalinger kan findes på fondens hjemmeside www.livgardensmusikkorps.dk
Redegørelse for fondens uddelingspolitik
Fondens bestyrelse tager mindst en gang årligt stilling til fondens strategi og uddelingspolitik i henhold til fondens
formål.
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Note

2018/19

2017/18

DKK

1.000 DKK

302.839

294

75.237

122

Vareforbrug

-120.850

-169

Andre eksterne omkostninger

-181.865

-120

75.361

128

-19.200

-19

56.161

109

1.462

2

Finansielle omkostninger

-3.737

-2

Årets resultat

53.887

108

Uddelinger

121.750

12

Overført til uddelingsramme

129.000

0

-196.863

96

53.887

108

Resultatopgørelse

Perioden 1. oktober - 30. september
1

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter

2

Bruttofortjeneste
3

Personaleomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat
Resultatdisponering i alt
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Note

2018/19

2017/18

DKK

1.000 DKK

Fremstillede varer og handelsvarer

88.582

98

Varebeholdninger

88.582

98

Andre tilgodehavender

4.928

14

Tilgodehavender

4.928

14

Andre værdipapirer og kapitalandele

4.269

4

Værdipapirer og kapitalandele

4.269

4

Likvide beholdninger

645.067

669

Omsætningsaktiver i alt

742.846

786

Aktiver i alt

742.846

786

Balance

Aktiver pr. 30. september

4
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Note

2018/19

2017/18

DKK

1.000 DKK

Grundkapital

300.000

300

Uddelingsramme

144.000

15

Overført resultat

271.393

366

Egenkapital i alt

715.393

681

22.500

23

4.954

83

Kortfristede gældsforpligtelser

27.454

105

Gældsforpligtelser i alt

27.454

105

742.846

786

Balance

Passiver pr. 30. september
5

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Passiver i alt

6

Eventualforpligtelser

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2018/19

2017/18

DKK

1.000 DKK

Udført arbejde
Royaltyindtægter
Diverse indtægter

179.005
103.314
20.520

213
53
28

Nettoomsætning i alt

302.839

294

Varekøb
Regulering varelager

113.937
6.913

150
19

Vareforbrug i alt

120.850

169

Bestyrelseshonorar

19.200

19

Personaleomkostninger i alt

19.200

19

5

5

Kasse
Pengeinstitutter

2.000
643.067

6
663

Likvide beholdninger i alt

645.067

669

Grundkapital, primo

300.000

300

Grundkapital i alt

300.000

300

Noter

1

2

3

Nettoomsætning

Vareforbrug

Personaleomkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede
De udbetalte honorarer omfatter:
Viktor Erik Wennesz
1.600 kr.
Michael Justesen
9.600 kr.
Lars Vestergaard Larsen
1.600 kr.
Andras Olsen
3.200 kr.

4

Likvide beholdninger

Fonden disponerer over en kassekredit med en trækningsret på
50.000 kr.

5

Grundkapital
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Noter

6

2018/19

2017/18

DKK

1.000 DKK

Eventualforpligtelser
Fonden har ingen eventualforpligtelser.

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Obligationsbeholdning på nominelt 0,42 kr. 6%, Nykredit 2C, 2019 er optaget til anskaffelsessum 58
kr. Beholdningens kursværdi pr. 30. september 2019 udgør 0,42 kr.
Aktiebeholdning på 279 stk. Nordea AB er optaget til anskaffelsessum 4.277 kr. Beholdningens kursværdi pr. 30. september 2019 udgør 13.527 kr.
Værdipapirerne er deponeret til sikkerhed for fondens kassekredit hos Nordea Bank Danmark A/S.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå fonden,
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 amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
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.
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 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen består primært af koncertindtægter, salg af CD’er mv. og royalty. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når ydelse og levering til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens hovedaktivitet.
Vareforbrug
Omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå omsætning samt omkostninger til administration af fonden
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter udbetalte honorarer til bestyrelsen.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Uddelinger
Uddelinger medtages i årsrapporten i det år, hvor udbetalingen foretages.

14

DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver værdiansættes som følge af fondens forhold til
anskaffelseskurs, hvor denne er lavere.
Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Finansielle indtægter".
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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