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Pengeinstitut



Halfdan E                  Jesper Hansen                  Jesper Siberg

Det er ledelsens opfattelse at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter indeholder

alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af årets resultat og interessentskabets finansielle 

stilling ved årets udgang.
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København,                         2021

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene

i foreningens vedtægter.

Bestyrelse

Ledelsespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2020 for Brancheklubben og Film- og Mediekomponister.

Nicklas Schmidt                         Kristian Eidnes Andersen



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 foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 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.

Vi har revideret årsregnskabet for Branchekluben for Film- og Mediekomponister for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2020 omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 

regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vores mål er at opnå en 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. 

Fejlinformationen 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 regnskabsbrugeren træffer på grundlag af årsregnskabet.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Til medlemmerne i Brancheklubben for Film- og Mediekomponister.
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Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens 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 virksomheden, indstille driften eller ikke har et andet realistisk 

alternativ end at gøre dette.

Grundlag for konklusion

Ledelsen har ansvar for at udarbejde og aflægge 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.



·

·
·

·

·

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

princippet 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 virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 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 

virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

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:

statsautoriseret revisor

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, uformer 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, dokumentfask, 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 virksomhedens 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.

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 identifiserer under revisionen.

Kgs. Lyngby, den 5. januar 2021

Revisorfællesskabet i Lyngby

MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

cvr-nr. 33 15 04 82
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Den uafhængige revisors påtegning - fortsat

Michael Bo Andersen (Mne29496)



33.070

Foreningens samlede balance udviser en samlet aktivmasse på kr.  222.190 og en samlet egenkapital 

på kr. 29.998.

Ledelsesberetning for 2020

Foreningens økonomiske stilling

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Resultatdisponering
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Der er ikke efter bestyrelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, 

der væsentligt vil kunne forrykke foreningens økonomiske stilling.

Overføres til næste år

Årets resultat

Årets resultat andrager et overskud på kr. 33.070.

Årets resultat



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabsloven og bogføringsloven.

6

Generelt

Resultatopgørelsen er opstillet med hensyntagen til, at der er tale om en forening.



Noter Indtægter

Budget

2021

Budget 

2020

Realiseret

2020

Realiseret

2019

1 Omsætning NFMD 231.585 230.000 266.432 -34

Omsætning Projekt 2 0 30.000 51.130 0

Tilskud Koda Kulturelle midler 400.000 400.000 400.000 350.000

Salg af ydelser udland 0 0 0 15.069

Salg af ydelser 30.000 0 0 11.212

Salg til kunder u/moms 45.000 0 0 0

Indtægter i alt 706.585 660.000 717.562 376.247

Direkte omkostninger

BFM Drift

Nordisk arbejde 60.000 60.000 38.137 23.248

Medlemsarrangementer 30.000 30.000 34.856 23.924

Politisk arbejde 100.000 55.000 54.665 51.645

Bestyrelse 65.000 65.000 66.258 62.766

Forretningsfører 180.000 180.000 176.922 126.252

Internationalt arbejde 10.000 10.000 10.000 6.262

Administration 30.000 30.000 30.254 30.921

Gebyrer og finansielle poster 0 0 702 537

Udgifter i alt 475.000 430.000 411.794 325.555

Resultat før projekter 231.585 230.000 305.768 50.692

Aktiviteter

Indtægter

Omsætning projekt (Tower Music) 0 0 0 35.379

Omsætning projekt (Nordic Agents) 0 0 0 63.750

Tilskud Andre 0 0 0 0

Bidrag samarbejdspartnere 0 0 0 0

Indtægter i alt 0 0 0 99.129
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Resultatopgørelse for perioden

1. januar - 31. december 2020



Udgifter 

Budget

2021

Budget 

2020

Realiseret

2020

Realiseret

2019

1 NFMD indeværende år 231.585 230.000 239.429 183.163

Projekt 1 - Buster 0 0 0 12.066

Projekt 2 - Nordic Agents 0 30.000 33.269 95.944

Udgifter Aktiviteter i alt 231.585 260.000 272.698 291.173

Resultat Aktiviteter -231.585 -260.000 -272.698 -192.044

Årets resultat 0 -30.000 33.070 -141.352

Resultatdisponering

Disponibelt beløb udgør:

Overført fra tidligere år -3.042 138.310

Årets resultat 33.070 -141.352

Til disposition 30.028 -3.042

Der foreslås fordelt således:

Overførsel til næste år 30.028 -3.042

Resultatdisponering i alt 30.028 -3.042
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Resultatopgørelse for perioden - fortsat

1. januar - 31. december 2020



Noter

Budget

2021 2020 2019

Omsætningsaktiver

Kassebeholdning 600 602 602

Bankindestående 39.398 207.908 567.795

Forudbetalt vedr. aktiviteter kommende år 0 13.680 7.855

Aktiver i alt 39.998 222.190 576.252

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2020 29.998 -3.072 138.280

Overført af årets resultat 0 33.070 -141.352

Egenkapital pr. 31. december 2020 29.998 29.998 -3.072

Kortfristet gæld

Forudmodtaget tilskud 0 104.192 549.324

Hensættelse til næste år 0 78.000 30.000

10.000 10.000 0

Kortfristet gæld i alt 10.000 192.192 579.324

Passiver i alt 39.998 222.190 576.252
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Skyldige omkostninger

Balance den 31. december 2020

Aktiver

Passiver
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1 NFMD 2020

Budget

2021

Budget 

2020

Realiseret

2020

Realiseret

2019

Indtægter

Omsætning 231.585 230.000 266.432 -34

231.585 230.000 266.432 -34

Udgifter

Produktion 0 4.492

Personale 0 8.409

Award show 33.750 0

Video interviews 45.000 42.419

Statuetter 11.250 11.228

Programmer og bannere 0 2.288

Hjemmeside 9.000 600

Musiker honorarer 0 21.224

Øvrige honorarer 18.750 0

Teknisk support 7.500 0

Grafisk design 9.750 10.629

Honorar coordinator 60.000 99.214

Honorar konsulent 30.000 0

Administration 3.960 2.650

Gebyrer 0 389

Rejser, ophold og forplejning 0 35.887

HARPA 2.625 0

231.585 230.000 239.429 183.163

Noter



Budget

2021

Realiseret

2020

Likvide beholdninger primo 208.510 568.397

Resultat ifølge resultatopgørelse 0 33.070

Ændring modtaget tilskud vedr. aktiviteter -104.192 -445.132

Ændring forudbetalinger vedr. aktiviteter 13.680 -5.825

Ændring skyldige omkostninger 0 10.000

Ændring hensættelser -78.000 48.000

Likviditet pr. 31. december 39.998 208.510

Likvide beholdninger består af:

Kassebeholdning 600 602

Bankindestående 39.398 207.908

39.998 208.510

Likviditetsbudget 2021
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