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Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for foreningen Nørrebro Musicalteater forening

København N., den 05. maj 2022

Bestyrelsen:

Formand Næstformand

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af 

foreningens finansielle stilling.

Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Bestyrelsenspåtegning

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i 

Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2021

Henrik Friis Madsen

Peter Sejr Petersen

Sofie Wifstrand Poulsen

Rasmus Stolbjerg

Anne Sofie Lund Frydendahl

Kasserer

Line Møller Mikkelsen

Julie Krøjer Hansen
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Foreningsaktiviteter

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Nørrebro Musicalteater Teaterforening formål er på amatørbasis at arrangere, forestå og opføre 2 

musicalforestillinger årligt på et egnet teater-spillested i København Nørrebro- eller Nordvest-kvarter. 

Gennem åbne auditions for unge mellem 18 og 30 år, styrker foreningen det kreative vækstlag på 

Nørrebro og i Nordvest og giver de unge mulighed for at udfolde og udvikle evner og talenter på de 

kreative områder, der indgår i opsætninger inden for musicalgenren. 

Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret  2021  udviser et resultat på kr. -73.811, og 

foreningensbalance pr. 31.12.2021 udviser en balancesum på kr. 94.465, 

og en egenkapital på kr. -16.487.

Foreningen har videreført sine normale driftsaktiviteter i 2021. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus 

har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det 

kræver omtale i ledelsesberetningen. 

Som følge af COVID-19-restriktionerne måtte foreningens forestillings-aktiviteter i 2020 imidlertid 

udskydes til 2021. Foreningens bestyrelse besluttede at de der havde fået en rolle i foreningens 2020-

forestilling (Sebastians musical ”Ronja Røverdatter”), og som først kunne medvirke i opførelsen af denne i 

2021, fik lov til at slippe for også at skulle betale kontingent i 2021, så de uden ekstra-udgifter kunne 

være med i den forestilling som de var blevet stillet i udsigt at medvirke i i 2020.  

For foreningens økonomi betød dette imidlertid at der næsten ingen indtægter kom fra 

medlemskontingenter i 2021. Der blev således kun betalt i alt 5 medlemskontingenter a´ 350 kr. i 2021, 

mod normalt omkring 25-35 kontingenter årligt.  

Det samlede økonomiske tab for foreningen som følge af dette anslås derfor lavt sat til at ligge på 

omkring kr. (25 x 350 kr) = 8.750 kr. i 2021. Det er således ikke et tab der har alvorlige følger for 

foreningens økonomi, men som alligevel kunne mærkes på denne i 2021.  

Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende. 

Vi anser den anvendte regnskabsmodel og den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at

årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt

resultatet.

Da Nørrebro Musicalteater Teaterforening ikke er en erhvervsdrivende forening eller fond, har vi valgt

ikke, at aflægge årsregnskabet efter reglerne i årsregnskabsloven.

I stedet er årsregnskabet opstillet i overensstemmelse med god regnskabsskik og den regnskabspraksis

der er anført på siderne 5 og 6.

Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 for

Nørrebro Musicalteater Teaterforening.

Bestyrelsens beretning
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Generelt om indregning og måling:

Følgende regnskabspraksis er anvendt:

Resultatopgørelsen:

Indtægtskriterium

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og 

målingskriterier og de af bestyrelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Årsregnskabet er 

opstillet med en stor specifikationsgrad og indeholder specifikationer. 

Årsregnskabet opfylder ikke årsregnskabslovens krav til regnskabsaflæggelse, men følger nedenståemde 

beskrevne regnskabspraksis:

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret

kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets

indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførsler som

følge af regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Årsregnskabet er udarbejdet i danske kroner og i overensstemmelse med god regnskabsskik, jvf. 

fondsloven.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

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

årsregnskabet aflægges, og be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Indtægter samt modtaget tilskud og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem

til regnskabsårets udløb.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger



6Skat af årets resultat

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler 3-5 år

Tilgodehavende

Periodeafgrænsningsposter

Egenkapital:

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Fri kapital er til foreningens disposition.

Andre tilgodehavender:

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

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svare til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 

efterfølgende regnskabsår. 

Herudover indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i det efterfølgende år.

Foreningen er omfattet af selskabsskatteloven §1, stk 1, nr 6, hvorefter foreningen kun er skattepligtig af 

erhvervsmæssig indkomst.

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 

anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i 

resultatopgørelsen under afskrivninger.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under 

afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages 

lineære afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver  baseret på aktivernes forventede brugstider:

Da foreningen er en almennyttig forening uden skattepligtige indtægter, beregnes der derfor ikke skat af 

årets resultat. Såfremt foreningens skattemæssige stilling ændres vil der herefter beregnes skat efter 

gældende skatteregler 
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2021 2020

Note

1 Indtægter 267.132 121.539

2 Direkte omkostninger -203.839 -34.361

Dækningsbidrag 63.294 87.177

3 Lokale omkostninger -111.600 -24.677

4 Salgs- og rejseomkostninger -3.522 -760

5 Administratinsomkostninger -21.579 -25.138

Afskrivninger 0 0

Eksterne omkostninger i alt -136.701 -50.575

Resultat før finansielle indtægter og udgifter -73.408 36.602

Finansielle indtægter og udgifter

Renteindtægter m.v. 0 0

Renteudgifter -404 -197

Finansielle indtægter og udgifter -404 -197

Resultat før skat -73.811 36.405

Skat 0 0

RESULTAT FØR UDDELINGER M.V. -73.811 36.405

Anvendt således:

Hensat til konkrete formål 0 0

Konsolideringsfradrag, jvf. vedtægterne 0 0

Overført til disponibel kapital -73.811 36.405

Anvendt resultat i alt -73.811 36.405

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021

Nørrebro Musicalteater Teaterforening
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Note Anlægsaktiver: 2021 2020

6 Driftsmidler 0 0

Anlægsaktiver (frie aktiver) i alt 0 0

Omsætnignsaktiver

Tilgodehavende moms 7.304 10.390

Tilgodehavende kontingent 700 0

Andre tilgodehavender 0 0

Tilgodehavende Simon Stolten 1.455 1.455

Tilgodehavende Henrik Friis 1.444 1.444

Omsætningsaktiver (frie aktiver) i alt 10.902 13.289

Likvide konti

Bankindeståender 83.563 86.388

83.563 86.388

AKTIVER I ALT 94.465 99.676

Egenkapital:

7 Fri kapital primo 57.324 20.920

Overført Disponibel kapital -73.811 36.405

Egenkapital i alt -16.487 57.325

Gæld:

Skyldige omkostninger m.v. 0 0

Skyldige omkostninger 98.751 0

Periodisering, passiver 0 30.000

Skyldig Sidsel Stoustrup 752 752

Skyldig revisor 11.450 11.600

Skyldig moms 0 0

Kortfristet gæld i alt 110.952 42.352

Gæld i alt 110.952 42.352

PASSIVER I ALT 94.465 99.677

8 Sikkerhedsstillelser

9 Eventualforpligtelser

Balance pr.  31. december 2021

Likvider i alt

PASSIVER

AKTIVER
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Note 1 Indtægter: 2021 2020

Indtægter Ronja 157.255 0

Kontigent medlem u/25 1.400 9.100

Kontigent medlem o/25 350 6.300

Kommunalt tilskud - Folkeoplysning 34.251 17.144

Andre indtægter 23.876 3.870

Fondsindtægter u.moms 50.000 85.000

Indtægter og tilskud i alt 267.132 121.539

Note 2 Direkte omkostninger

Reparation/vedligeholdelse 0 563

NMT Honorar 20.500 13.500

Aktiviteter, projekter (projekt) 9.000 0

Ronja Røverdatter Diverse 140.287 15.034

Ronja Røverdatter Kostume 7.482 4.947

Ronja Røverdatter Transport 6.310 317

Ronja Røverdatter Scenografi 20.259 0

Direkte omkostninger i alt 203.839 34.361

Note 3 Lokale omkostninger

Opbevaringsrum 19.200 20.600

Forsikring 0 1.992

Rep & vedligeholdelse 0 2.085

Husleje m/moms 0 0

Husleje u/moms 92.400 0

Lokale omkostninger i alt 111.600 24.677

Note 4 Salgs- og rejseomkostninger

Gaver og blomster 0 0

Annoncer og reklame 3.522 760

Salgs- og rejseomkostninger i alt 3.522 760

Noter til årsregnskab 2021
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Note 5 Administratinsomkostninger 2021 2020

Kontorartikler og tryksager 0 1.736

Edb-udgifter / software 1.548 1.475

Porto og gebyrer 3.823 4.032

Revisor 11.450 11.600

Advokat 0 0

Forsikringer 3.195 2.051

Kontingenter m/moms 1.000 0

Bestyrelsesmøder og GF 0 2.000

Administrationsomkostninger i alt 21.579 25.138

Note 6 Driftsmidler og inventar 

Kostpris primo 16.824 16.824

Tilgang i året 0 0

Afgang i året 0 0

Kostpris ultimo 16.824 16.824

Afskrivninger primo 16.824 16.824

Årets afskrivninger 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo 16.824 16.824

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0

Note 7 Egenkapital kapital:

Saldo fri kapital pr. 1/1 57.324 20.920

Årets resultat -73.811 36.404

Saldo fri kapital pr. 31/12 -16.487 57.324

Note 8 Sikkerhedsstillelser

Ingen

Note 9 Eventualforpligtelser

På forestilling i 2021, 3% af billetindtægt, dog minimum 500 kr. pr forestilling.

Noter til årsregnskab 2021




