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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Musik i
Lejet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tisvildeleje, den 23. april 2020

Bestyrelse

Peter Maarbjerg Lars Thykier Claus Bindslev
Formand Næstformand

Søren Stakemann Simon Augustesen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestyrelsen i Musik i Lejet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Musik i Lejet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der om-
fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-
regnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 sel-
skabet 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere selskabet, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets 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 op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, 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 pla-
cering 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-
den 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 23. april 2020

BUUS JENSEN
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 11 90 40

Ulrik Nørskov
Statsautoriseret revisor
mne29456
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Foreningsoplysninger

Foreningen Musik i Lejet
c/o Tisvilde Idrætshus
Tisvilde Bygade 35
3220 Tisvildeleje

CVR-nr.: 32 03 40 63
Stiftet: 20. april 2009
Hjemsted: Gribskov
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Peter Maarbjerg, Formand
Lars Thykier, Næstformand
Claus Bindslev
Søren Stakemann
Simon Augustesen

Revision BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningen har til formål på almennyttigt grundlag:
At støtte og udvikle det kulturelle musikmiljø i Nordsjælland gennem at gennemføre en årligt
tilbagevendende kulturel begivenhed - Musik i Lejet - og andre arrangementer. Derudover udøver
foreningen økonomisk støtte til idrætsarbejde for børn og unge og kultur i Gribskov Kommune.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør 1.468.151 kr. mod 986.861 kr. sidste år. Årets positive resultat er
drevet af en stadig øget dygtiggørelse af hele organisationen – gennem samarbejdet med Good Boys
Agency, og gennem en efterhånden stor og kompetent gruppe af helårsfrivillige. Næste 200 mennesker
dedikerer en betragtelig del af deres fritid i fællesskabet omkring Musik i Lejet, og bidrager med deres
kompetencer, arbejdsomhed og personlighed. Musik i Lejets bestyrelse er – igen i år - tilfredse med årets
disponeringer og anser årets resultat for tilfredsstillende.

Bestyrelsen har besluttet at årets overskud på TDKK 1.468 dels anvendes til en styrkelse af Musik i
Lejets egenkapital med et beløb på TDKK 468, dels et beløb på TDKK 1.000 til uddeling iht. Musik i
Lejets formålsbestemmelse.

Styrkelsen af Musik i Lejets egenkapital skyldes, at bestyrelsen er af den opfattelse at det er nødvendigt
at opbygge en passende egenkapital i foreningen for at kunne modstå for eksempel et dårligt
festivalresultat på et senere tidspunkt, eller kunne modstå udefra kommende begivenheder eller
situationer, der tvinger os til at omlægge eller aflyse festivalen. Bestyrelsen arbejder således fortsat på at
fortsætte hensættelserne i de kommende år indtil egenkapitalen har nået et niveau på mindst MDKK 2,5
til 3.

Musik i Lejet 2019 blev en stor succes på grund af en professionel eksekvering af festivalen, hvor stort
set alting lykkedes. Koncerterne som er festivalens hovedaktivitet, forløb ligesom Børn i lejet, Standup i
Lejet, langbordsfrokosten og andre aktiviteter, som planlagt og til alles tilfredshed, både gæster og
frivillige.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Indtil marts 2020 foregik arbejdet uændret frem mod årets festival. Vi havde lige så store forventninger
til festivalen og resultatet af den, som vi har haft altid. Men da Danmark og Verden blev ramt af Covid-
19 pandemien, og hele samfundet blev lukket ned, blev vi tvunget til at melde en aflysning af årets
festival ud. Vi stod med en udsolgt festival, et næsten færdigt program, aftaler med stort set alle
leverandører og stort set alt klar. 

Udbruddet af Covid-19 betyder store udfordringer og risici for foreningen. Heldigvis har regeringen
vedtaget en hjælpepakke for bl.a. festivaler, som betyder, at vi forventer at kunne videreføre arbejdet fra
2020 frem mod festivalen 2021, men også med en forventning om et 0-resultat i 2020. 

Musik i Lejet · Årsrapport for 2019 6



Ledelsesberetning

Det betyder også, at der i foråret 2021, ikke bliver mulighed for at dele overskud ud til velgørenhed,
foreningsarbejde, børn og unge, idræt. Det er stærkt beklageligt men desværre omstændigheder helt
udenfor vores kontrol. 

Det forventes, at foreningens aktivitetsniveau alene på baggrund af de politiske og økonomiske tiltag,
der er aktuelle på regnskabsaflæggelsestidspunktet, vil være stærkt reduceret i en periode idet den
kommende festival ikke bliver afholdt.

Foreningens arbejde i 2020 bliver således med fokus på festivalen 2021, hvor vi forventer igen at kunne
afholde Musik i Lejet i de vante rammer, størrelse og tidspunkt.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019 2018

Nettoomsætning 14.936.919 12.163.517
Varekøb -11.674.491 -9.951.667
Andre eksterne omkostninger -1.808.970 -1.156.379

Driftsresultat 1.453.458 1.055.471

Andre finansielle indtægter 52.277 829
2 Øvrige finansielle omkostninger -37.584 -69.439

Årets resultat 1.468.151 986.861

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til uddeling til velgørenhed 1.000.000 532.199
Overføres til overført resultat 468.151 454.662

Disponeret i alt 1.468.151 986.861
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Balance 31. december

Aktiver
Note 2019 2018

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 35.803 45.290
Andre tilgodehavender 1.829.907 141.824
Tilgodehavender i alt 1.865.710 187.114

Likvide beholdninger 9.822.101 11.022.824

Omsætningsaktiver i alt 11.687.811 11.209.938

Aktiver i alt 11.687.811 11.209.938
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Balance 31. december

Passiver
Note 2019 2018

Egenkapital

3 Overført resultat til senere formålsopfyldelse 1.339.943 871.793
4 Uddeling til velgørenhed, båndlagt, jf. note 6 1.000.000 532.199

Egenkapital i alt 2.339.943 1.403.992

Gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger fra kunder 9.255.783 9.734.611
Leverandører af varer og tjenesteydelser 92.085 71.335
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.347.868 9.805.946

Gældsforpligtelser i alt 9.347.868 9.805.946

Passiver i alt 11.687.811 11.209.938

1 Efterfølgende begivenheder
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Noter

2019 2018

1. Efterfølgende begivenheder
Det er bestyrelsens vurdering at de politiske tiltag, der på regnskabsaflæggelsestidspunktet er
kendte sammenholdt med en forventning om at de nødvendige kreditfaciliteter stilles til rådighed,
giver et tilstrækkeligt grundlag for at aflægge årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift.

2. Øvrige finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 37.584 69.439

37.584 69.439

3. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2019 871.793 437.131
Ekstra uddeling til velgørenhed vedr. sidste år -1 -20.000
Årets overførte overskud eller underskud 468.151 454.662

1.339.943 871.793

4. Uddeling til velgørenhed, båndlagt, jf. note 5

Overskudsdeling 1. januar 2019 532.199 305.000
Udbetalt uddeling, jf. note 6 -532.200 -325.000
Overført fra overført resultat vedrørende sidste år 1 20.000

Årets uddeling til velgørenhed, jf. note 5 1.000.000 532.199

1.000.000 532.199
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Noter

31/12 2019 31/12 2018

5. Overskudsfordeling  - Arrangement Musik i Lejet

Nettoomsætning 14.408.422 -11.690.641
Varekøb -11.674.491 -9.951.666
Bruttoresultat 2.733.931 1.738.975
Kapacitetsomkostninger -1.795.903 -1.138.166
Resultat før finansielle poster 938.028 600.809
Andre finansielle indtægter 52.277 -829
Andre finansielle omkostninger -37.584 -69.439

Årets resultat 952.721 532.199

Der skal for regnskabsåret 2019 udloddes minimum 952.721 kr. til velgørenhed. For regnskabsåret
2018 blev der udloddet kr. 532.200 kr, hvor minimumsbeløbet var 532.199 kr.
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Noter

31/12 2019 31/12 2018

6. Specifikation af uddeling til velgørenhed mv.

Tisvilde yogaforening 0 10.000
Bilstrup E-sport 0 15.000
Foreningen Esrum-Tisvildevejen 0 15.000
Annisse IF (Fodbold) 0 37.000
Tisvilde Jazz Club 0 40.700
Gilleleje Sportsdykkerklub "Bundskraberen" 0 16.000
Stafet for livet Gribskov 0 15.000
Team Tvilling Gribskov 0 5.000
Nordtrim 0 10.000
Helsinge Danmarks Bedste Børneby 0 10.000
Integrationsgruppen Helsinge - En frivillig del af Dansk
Flygtningehjælp 0 11.000
Team Helsinge Håndbold 0 15.000
Annisse gymnastik (Annisse idrætsforening) 0 15.000
Tisvilde Hegn OK 0 20.000
Vejby gymnastikforening 0 5.000
Vejby-Tisvilde Fodbold 0 42.500
Kanonhalløj 0 10.000
Vejby - Tisvilde Badminton 0 10.000
Helsingekoret STEMMERET Aftenskole : Musik og Kor i
Tisvilde 0 5.000
Blistrup badminton 0 5.000
Tisvildeleje Gymnastik Forening 0 35.000
Kredsen af frivillige unge som driver Helsinge Ungdomshus. 0 15.000
Gilleleje Gymnastikforening 0 10.000
Av, min Guldtand 0 20.000
Sankt Helene Skole - Tisvilde 0 40.000
Nordkystens livredningstjeneste 0 100.000
Vedtages på den ordinære generalforsamling med forbehold for
SKAT's godkendelse 1.000.000 0

Uddeling i alt 1.000.000 532.200
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Musik i Lejet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse A-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under 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 selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsæt-
ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler og tab på debitorer.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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