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Foreningsoplysninger
Forening
Foreningen Køge Festival
CVR-nr.: 35 19 02 79
Hjemstedskommune: Køge

Bestyrelse
Per Stenberg
Per Henriksen
Line Nielsen
Nicole Bluhme
Michael Gram
Maibritt Gisli
Klaus Hansen
Janne Holten
Jeanne Bach
Mads Ejlif Larsen
René Stylsvig

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 18. juni 2020
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019
for Foreningen Køge Festival.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019.
Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019
for opfyldt. Endvidere indstilles til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke
skal revideres.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Køge, den 18. juni 2020

Bestyrelse

Per Stenberg
Formand

Per Henriksen
Næstformand
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Kasserer
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Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet
Til ledelsen i Foreningen Køge Festival
Vi har udført review af årsregnskabet for Foreningen Køge Festival v/Per Stenberg for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Indehaverens ansvar for årsregnskabet
Virksomhedens indehaver har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Indehaveren har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
indehaveren 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. Vi har udført vores review i overensstemmelse
med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt
med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi
overholder etiske krav.
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske
regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af
forespørgsler til indehaveren og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de
internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet
ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019
samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Køge, den 26. marts 2020

GLB REVISION
Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30 82 19 63

Søren Windahl
statsautoriseret revisor

mne9618
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer mv.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år
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Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Gældforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse for 2019
Note
____

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Nettoomsætning







Andre eksterne omkostninger

2

(4.319.840)

(3.947)

Afskrivninger

(11.292)
___________

(3)
_______

Driftsresultat

504.136

228

Året udlodning

(361.386)
___________

(284)
_______

Årets resultat

142.750
___________

(56)
_______
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Balance pr. 31.12.2019
Note
____

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

3

66.671
___________

36
_______

66.671
___________

36
_______

35.000

31

Andre tilgodehavender

44.533
___________

10
_______

Tilgodehavender

79.533
___________

41
_______

Likvide beholdninger

431.467
___________

396
_______

Omsætningsaktiver

511.000
___________

436
_______

Aktiver

577.671
___________

472
_______

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
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Balance pr. 31.12.2019
Note
____
Overført overskud

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

398.791

454

Året resultat

142.750
___________

(56)
_______

Egenkapital

541.541
___________

399
_______

36.130
___________

74
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

36.130
___________

74
_______

Gældsforpligtelser

36.130
___________

74
_______

Passiver

577.671
___________

472
_______

Anden gæld

4
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Salg i boder

1.703.500

1.277

Sponsorater og stadepladser

2.565.575

2.570

9.500

10

556.693
___________

322
_______

4.835.268
___________

4.178
_______

774.194
1.840.626
63.411
50.100
163.360
26.505
100.382
1.007.547
43.125
207.564
16.026
27.000
0
___________

703
1.765
14
53
179
11
75
788
51
211
15
26
57
_______

4.319.840
___________

3.947
_______

1. Nettoomsætning

Kontingenter
Andre indtægter

2. Andre eksterne omkostninger
Varekøb
Kunstnere
Administration
Koda
Cramo
Dankort
Storskærm
Backstage
Hjemmeside
Markedsføring
Forsikring
Beredskab
Sponsorarrangement
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Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
_______

3. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

39.233

Tilgang

41.653
_______

Kostpris ultimo

80.886
_______

Af- og nedskrivning primo

(2.923)

Årets afskrivninger

(11.293)
_______

Af- og nedskrivninger ultimo

(14.215)
_______

Regnskabsmæssig værdi ultimo

66.671
_______

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

0

14

36.130
___________

60
_______

36.130
___________

74
_______

4. Anden gæld
Udlodning til foreninger
Andre skyldige omkostninger

5. Begivenheder efter regnskabets afslutning
Udbruddet og spredningen af COVID-19 i starten af 2020 har væsentlig indvirkning på foreningens finansielle
stilling, idet et mindre antal kontrakter allerede ved udbruddet af COVID-19 var indgået. Udbruddet forventes
at have en væsentlig indflydelse på afholdelse af festugen for 2020. Festugen for 2020 afholdes torsdag-lørdag
i uge 36, hvor festugen tidligere år har været søndag-lørdag. Bestyrelsens forventninger til 2020 er væsentlig
lavere omsætning og tilsvarende lavere omkostninger.
Bestyrelsen følger anvisninger fra myndighederne nøje og festugen for 2020 vil blive aflyst såfremt myndighederne fraråder større forsamlinger. Det vurderes ikke at en eventuel aflysning af festugen for 2020 vil påvirke foreningens evne til fortsat drift.

