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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING  

Til bestyrelsen i Gentofte Musikskole 
  
Konklusion  
  
Vi har revideret årsregnskabet for Gentofte Musikskole for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og særlige specifikati-
oner. Årsregnskabet udarbejdes i henhold til vedtægterne og beskrivelsen i afsnittet om anvendt regn-
skabspraksis. 
  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet 
i overensstemmelse med vedtægterne og beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 
  
Grundlag for konklusion  
  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i vedtægterne og beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Re-
visors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Musikskolen i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-
dende 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 i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og beskrivelsen i afsnittet om anvendt 
regnskabspraksis.  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 Musikskolens evne til at fort-
sætte 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 Musikskolen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 
  
  



 

Gentofte Musikskole ∙ Årsrapport 2019 
4 

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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. vedtægterne og beskri-
velsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer 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, samt standarderne for offentlig revision jf. vedtægter-
ne og beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder 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 ri-
sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklu-
sion. 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 revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Musikskolens 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 Musiksko-
lens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er base-
ret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Musikskolen ikke længere kan fortsætte driften. 
 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige 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 vo-
res 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 instrukser og love som angivet under anvendt regnskabspraksis. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsbekendtgørelsen. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
 
  



Œ)edma.-k 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens 
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan 
lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin 
gen af de midler og driften af Musikskolen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den for 
bindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivi 
tet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. 
I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte syste 
mer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af Musikskolen, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be 
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 26. februar 2020 

Redmark 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR nr. 29 44 27 89 

H~ 
statsautoriseret revisor 
MN E-nummer 33734 
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LEDELSESBERETNING 

Præsentation af Gentofte Musikskole 

Musikskolen har til formål: 

 At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig fritidsinteresse 

 At fremme musiklivet i Gentofte Kommune 

Formålene realiseres blandt andet ved: 

 At tilbyde musikundervisning, fortrinsvist til børn og unge 

 At arrangere sammenspil og koncerter 

 At samarbejde med musikforeninger i ind- og udland. 

 
Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold 

Regnskabsåret dækker afslutning af sæson 2018/2019 og første del af sæson 2019/2020.  

Musikskolens resultatopgørelse for 2019 udviser et negativt resultat på kr. 16.850, og Musikskolens 
balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 387.123. Dette anses for tilfredsstillende.  

Musikskolen har blandt medarbejderne haft et længerevarende sygdomsforløb og flere barsler, hvil-
ket, sammen med konsekvenser af seneste overenskomstforhandlinger, har påvirket resultatet nega-
tivt. Antal årsværk i Musikskolen i 2019 er på samme niveau som i 2018. Det er netop i disse tilfælde, 
at Musikskolen nyder godt af at have en egenkapital af en vis størrelse, så et negativt årsresultat ikke 
påvirker den fortsatte daglige drift.   

På grund af tilskudsreglerne fra Slots- og Kulturstyrelsen er skolens økonomi meget afhængig af til-
skuddet fra Gentofte Kommune. Samme tilskudsregler begrænser, hvor frit Musikskolen kan dispone-
re elevbetalinger og lærerlønninger, hvilket igen bestemmer aktivitetsniveauet i Musikskolen. 

I 2019 er den nye ferielov trådt i kraft. Regnskabsmæssigt har den og vil den påvirke skolen i 2019 og 
2020, idet optjening og afregning af feriepenge foregår efter nye principper. Regnskabsmæssigt bety-
der det, at feriepengeforpligtelsen, der hidtil har stået som kortfristet gæld i balancen, nu bliver opdelt 
i en langfristet og en kortfristet gæld, hvor den langfristede gæld er den del af feriepengeforpligtelsen, 
der skal indbetales til FerieFonden i 2021.  

I 2018 aftalte Musikskolen en ny driftsoverenskomst med Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune. 
Driftsoverenskomsten sikrer sammen med Musikskolens handleplaner et samspil mellem Musiksko-
lens formål og visionen for kulturområdet i Gentofte Kommune. Denne driftsoverenskomst gælder for 
første gang i fire år til og med 2022. 

 
I driftsoverenskomsten står bl.a., at Samarbejdet [mellem Gentofte Kommune og Gentofte Musiksko-
le, UC.] skal understøtte den til enhver tid gældende vision for kulturområdet i Gentofte Kommune. 
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LEDELSESBERETNING – fortsat  
 
Alle kommunens samarbejder med eksternt drevne, stedbundne kulturinstitutioner skal tilsammen 
opfylde nedenstående krav: 

• være til glæde for og berige borgerne i kommunen 

• have tilbud til alle aldersgrupper 

• være bredt appellerende, ligesom der skal være plads til mere smalkulturelle tilbud 

• understøtte udviklingen af kunst og kultur i Gentofte Kommune – med særligt fokus på samar-

bejder med kommunens dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner 

I forhold til opfyldelse af Kommunens samlede krav til samarbejder med eksternt drevne, stedbundne 
kulturinstitutioner byder vi ind på alle områder ved, at nå ud bredt ud til mange borgere i kommunen 
med tilbud til alle aldre i vores målgruppe, både med smalle og brede fag og med en indsats i både 
daginstitutioner og folkeskolen.  
 
Gentofte Kommune vedtog i juni 2018 en Kulturpolitik ”Sammen om kulturen”, som bygger på fire 
bærende værdier: 
 

• Fællesskaber 
• Virkelyst 
• Dannelse 
• Mangfoldighed 

 
Gentofte Musikskole vedtog i november 2017 en vision: 
 

• Gentofte Musikskole vil være en attraktiv, synlig og markant medspiller i Gentofte Kommunes 
kulturliv. 

En skole, hvor  
• eleverne opbygger identitetsskabende fællesskaber, og oplever undervisning og aktiviteter, 

som giver musikalsk udvikling, sociale og personlige kompetencer, glæde og almen dannelse 
• alle møder høj faglighed og engagement  
• åbenhed og fleksibilitet præger mødet med omverdenen 

Som en del af driftsoverenskomsten med Kommunen udarbejder Musikskolen hvert år en handleplan.  
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LEDELSESBERETNING – fortsat 
 
Gentofte Musikskoles vision danner sammen med kulturpolitikken grundlag for denne handleplan, 
som i 2019 har arbejdet med følgende delmål: 

 
Fællesskab 
Vi udvikler aktiviteter, der understøtter musikalske fællesskaber for eleverne, både fagspecifikke og på 
tværs. Som en del af et forpligtende musikalsk fællesskab udvikler eleverne personlige og musikalske 
kompetencer.  
 
Handleplan for 2019:  
 

Aktivitet: I forbindelse med gennemførelse af Undervisningsmiljøvurdering (UMV) i 2019 un-
dersøges bl.a. elevernes ønsker i forhold til fællesaktiviteter. Især klaver- og trommeelever 
formodes at have behov for fællesaktiviteter. 
 
Forventet resultat: Musikskolen får udviklet nye aktiviteter, der er forankrede i elevernes eg-
ne idéer og ønsker. 
 
Effekt: Eleverne skaber flere relationer i Musikskolen og føler større tilknytning til stedet. 
 
Afrapportering:  

• På baggrund af dialog med en gruppe interesserede elever har eleverne afholdt en film-
aften, med fællesspisning, bingo og film. Ca. 35 elever fra Kulturskolernes skoler deltog i 
arrangementet. 

• Da Musikskolen i marts 2019 havde en elev med i X-Faktorfinalen, blev udsendelsen vist 
på storskærm, og der blev spist pizza og slik. Ca. 45 elever deltog. 

• Klaverlærerne har udviklet et nyt koncept, Klip og Klaver, hvor en traditionel klaverkon-
cert er omdannet til et juleklippeværksted med kage og saft. Både elever, der ønskede 
at optræde, og elever, der ikke ønskede at optræde, mødte op. Ca. 40 elever deltog. 

Det er vores indtryk, at eleverne er rigtig glade for de nye aktiviteter, og at de hygger sig med 
hinanden og lærer hinanden at kende i nye relationer. 
 
Resultatet er således opnået i nogen grad. Det er en længere proces at udvikle nye aktiviteter i 
dialog med eleverne, så vi er godt tilfredse med det, vi har opnået i 2019. 
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LEDELSESBERETNING – fortsat 
 
Virkelyst 
Vi opfordrer eleverne til at arrangere aktiviteter selv og støtter dem i udvikling og gennemførelse af de 
idéer, de måtte have. 
 
Handleplan for 2019: 
 

Aktivitet: Vi vil arbejde for at få elevrepræsentanter i bestyrelsen og ad den vej arbejde med 
elevernes engagement, indflydelse og virkelyst. Vi vil udvikle en arbejdsform i bestyrelsen, 
som kan være meningsfuld for elevrepræsentanterne. 
 
Forventet resultat: 1 elevrepræsentant og 1 elevrepræsentant suppleant i bestyrelsen fra no-
vember 2018.  
 
Effekt: Eleverne får større indflydelse, og de tager mere ansvar for udvikling af aktiviteter. 
 
Afrapportering: Vi har nu 1 elevrepræsentant og 2 suppleanter i bestyrelsen. Elevrepræsen-
tanten har indgået i den arbejdsgruppe, der har arbejdet med handleplan for 2020, og delta-
ger aktivt på lige fod med den øvrige bestyrelse. 
 
Resultatet er opnået. 

 
Dannelse  
Vi værner om læringsprocesser, der giver anledning til fordybelse og dygtiggørelse. Vi udfordrer ele-
verne i forhold til deres udgangspunkt og skaber derved udvikling og anledning til refleksion. Vi under-
støtter og udvikler elevernes kreativitet ved at tilbyde dem mulighed for at arbejde med egne skabel-
sesprocesser. Gennem arbejdet med musikken dannes eleverne som hele mennesker. 
 
Handleplan for 2019: 
 

Aktivitet: Vi arbejder med skabende processer og komposition på Talentlinjen, på sangskriv-
ningshold og på computermusikhold. 
 
Forventet resultat: Eleverne kan i stigende grad præsentere egne værker. 
 
Effekt: Elevernes musikalske læring nuanceres, og musikalsk kreativitet styrkes og udvikles. 
 
Afrapportering: Musikskolen har indgået et samarbejde med Musikbunkeren om Lift-Off, som 
er et projekt for bands, der ønsker at skrive deres egen musik. Dertil har Talentlinjen arbejdet 
med skabende processer, og vi har elever, der går til sangskrivning til Musikproduktion. Sær-
ligt blandt de yngre elever har der været stor tilslutning til Musikproduktionsholdene. Kon-
cert- og aktivitetsudvalget arbejder på at implementere en caféaften, som er tilegnet elever, 
der skriver musik selv. 
 
Resultatet er nået i nogen grad. Vi er meget tilfredse med den udvikling vi se på området, men 
det er et felt, der vil udvikle sig over en årrække. Eleverne skal vænnes til denne nye måde at 
arbejde med musik på, og vi forventer en stigende interesse i den kommende tid. 
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LEDELSESBERETNING – fortsat  
 
Mangfoldighed  
Vi arbejder for, at udbuddet af undervisningstilbud er mangfoldigt i forhold til genrer, instrumenter og 
undervisningsformer, og at der findes et meningsfuldt tilbud til enhver elev, der starter i Musikskolen. 
Vi arbejder også for at have en mangfoldighed i brugergruppen ved at anerkende forskellige borger-
gruppers behov og udvikle tilbud, der imødekommer disse behov.   
 
Handleplan for 2019: 
 

Aktivitet: Pædagogisk udvalg arbejder med en gennemgang af det samlede udbud af under-
visningstilbud med henblik på at sikre tidssvarende, relevante og meningsfulde muligheder for 
nye og nuværende elever. Klippekortet evalueres og justeres, hvis nødvendigt, og andre for-
mer for fleksibilitet som fx mulighed for undervisning i skoletiden undersøges.   
 
Forventet resultat:  En bred vifte af tilbud i musikskolen, som tilgodeser forskellige ønsker og 
behov i målgruppen. 
 
Effekt: Nuværende elever fastholdes i Musikskolen, og nye typer elever melder sig ind. 

Afrapportering: Pædagogisk udvalg arbejder videre med at justere vores tilbud. Vi arbejder i 
stigende grad med kortere forløb, hvilket giver fleksibilitet og ikke så stor udgift for deltager-
ne. 

Man kan næppe tale om, hvorvidt resultatet er opnået eller ej, da det er en fortløbende pro-
ces at evaluere vores tilbud. Vi er glade for at have vores pædagogiske udvalg, der sikrer 
medarbejdernes indflydelse og engagement, og vi arbejder nu med at udvikle udvalgets kon-
takt til bestyrelsen om disse emner for at understøtte en konstruktiv dialog. 

Sammen med delmålene afrapporteres der herunder nøgleindikatorer for driften i form af et samlet 
elevantal. Elevfordeling, aldersfordeling, gentilmeldingsprocent og publikumstal er også anført i lighed 
med tidligere år. Fra og med 2019 afrapporterer vi også på antal elever, der har deltaget i de nye elev-
aktiviteter. i 2019 drejer det sig om X Faktorfinalen og Filmaften. 
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LEDELSESBERETNING – fortsat  

 
 

 

 

 
 

*Resultatet for aldersfordelingen skal tages med et vist forbehold for unøjagtigheder aldersgrupperne 
imellem. Dette skyldes elevadministrationsprogrammets optællingsfunktion. 

 

Nedgangen i elevtallet på folkeskoleområdet skyldes, at den folkeskole, som vi havde aftale med om 
varetagelse af den obligatoriske musikundervisning i indskolingen, har valgt at opsige aftalen af øko-
nomiske årsager. De beklager meget beslutningen, da de har været meget glade for vores læreres 
undervisning. Som konsekvens heraf ses en nedgang i Øvrige indtægter, note 1. 
 
Der er 4. marts 2019 afholdt dialogmøde med Gentofte Kommunes chef for Kultur og Unge vedrøren-
de opfølgning på driftsaftalen for 2018. Der er tilsvarende afholdt dialogmøde med kommunen den 
29. januar 2020 med opfølgning på driftsaftalen vedrørende 2019.  

Indikator 2017 2018 2019 
Antal aktivitetselever 
I alt: 
 
Soloelever: 
 
Sammenspil, hold, m.m.: 
 
Daginstitutioner og børneha-
veklasser: 
 
Folkeskole: 

 
2.073 

 
718 

 
598 

 
 

532 
 

               225 
 

 
2.129 

 
728 

 
703 

 
 

473 
 

               225 
 

 
1.835 

 
722 

 
663 

 
 

450 
 

0 

Antal elever fordelt på alder*  
 
Førskole:  
0. – 2. kl.:  
3. – 6. kl.:  
7. – 9. kl.:  
> 9. kl.:  

 
 

322 
832 
519 
235 
165 

 
 

334 
926 
497 
213 
159 

 
 

326 
680 
460 
234 
135 

Publikumstal i alt: 
 
Koncertpublikum 
Interaktive publikum 
Baggrundsmusik-tilhørere 
Skolekoncertpublikum 
Nye elevaktiviteter 

 7.486 
 

3.388 
398 
900 

2.800 
- 

7.211 
 

2.900 
411 

1100 
2.800 

82 
Gentilmeldingsprocent 
 
Venteliste 

76 % på 
solofagene 
499 (408 
cpr. elever) 

79 % på 
solofagene 
355 (337 
cpr. elever) 

74 % på 
solofagene 
647 (475 
cpr. elever)) 
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LEDELSESBERETNING – fortsat 

Forventet udvikling 
 
Musikskolens økonomi i 2020 er påvirket af fremskrivningen af vores tilskudsmidler ikke følger med 
lønfremskrivningen, og ydermere er vi underlagt regler fra Staten og forventninger fra Kommunen, der 
afgør, hvilken elevbetaling vi kan opkræve. Dette vil på sigt kunne påvirke Musikskolens aktivitetsni-
veau.  
 
Bestyrelsen har i 2019 nedsat et underudvalg, der arbejder procesorienteret med handleplaner for 
Musikskolen. Ud af dette arbejde er der kommet en ambitiøs handleplan for 2020. Udvalgets fremad-
rettede arbejde lægger sig i forlængelse af denne handleplan og underbygger dermed vores ambition 
om, at vi arbejder mod endnu mere fællesskab og fordybelse.  
 

  

 

 

 



RESULTATOPGØRELSE

Note 2019 2018
kr. kr.

1 Indtægter 11.460.872 11.386.927

Indtægter 11.460.872 11.386.927

2 Personaleomkostninger -10.957.790 -10.831.809

3 Administrationsomkostninger -339.175 -316.480

4 Kurser og kontingenter -88.118 -60.275

5 Sundhed og trivsel -19.060 -26.560

6 Instrumenter -60.841 -231.463

7 Øvrige finansielle omkostninger -12.737 -7.500

Årets resultat -16.850 -87.161

Årets resultat fordeles således
Overført fra tidligere år 403.973 491.134
Årets resultat  -16.850 -87.161
Til disposition 387.123 403.973

Forslås af ledelsen disponeret således

Anvendt i året, reserve for instrument indkøb 0 -100.000

Overført af årets resultat -16.850 12.839

Overført fra tidligere år 403.973 491.134

Disponeret 387.123 403.973

______________________________________________________________________________
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BALANCE

Note 2019 2018
kr. kr.

Aktiver

8 Andre tilgodehavender 59.958 297.416
9 Periodeafgrænsningsposter 26.968 15.692

Tilgodehavender i alt 86.926 313.108

10 Likvide beholdninger i alt 3.175.346 3.067.926

Omsætningsaktiver i alt 3.262.272 3.381.034

Aktiver i alt 3.262.272 3.381.034

______________________________________________________________________________
Gentofte Musikskole - Årsrapport 2019 16



BALANCE

Note 2019 2018
kr. kr.

Passiver

11 Egenkapital i alt 387.123 403.973

Gældsforpligtelser
12 Anden gæld 345.831 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 345.831 0

13 Modtagne forudbetalinger 1.086.080 1.043.292
Leverandører af varer og tjenesteydelser 77.629 100.846

14 Anden gæld 1.365.609 1.832.923

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.529.317 2.977.061

Gældsforpligtelser i alt 2.875.149 2.977.061

Passiver i alt 3.262.272 3.381.034

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13
16 Slots- og Kulturstyrelsens bevillinger

______________________________________________________________________________
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NOTER

2019 2018
kr. kr.

1 Indtægter
Tilskud, Gentofte kommune 5.507.652 5.401.456
Refusion, Slots- og Kulturstyrelsen 1.302.649 1.274.145
Elevindbetalinger 3.862.822 3.771.019
Kontingenter, aktive medlemmer 227.356 223.844
Instrumentudlejning 110.880 101.318
Tilskud, projekter 44.340 0
Øvrige indtægter 400.523 612.293
Støttekreds 4.650 2.850

11.460.872 11.386.927

2 Personaleomkostninger
Tilskudsberettigede lønninger 10.043.555 9.763.567
Ikke tilskudsberettigede lønninger, undervisning 74.225 241.627
Ikke tilskudsberettigede lønninger, administration 840.010 826.615

10.957.790 10.831.809
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NOTER

2019 2018
kr. kr.

3 Administrationsomkostninger
Telefon 8.470 2.565
Porto 11.667 3.774
It-abonnementer 69.841 55.489
It-ydelser 16.398 5.560
Forsikringer 60.247 43.833
Revisorhonorar 41.000 42.875
Småanskaffelser 842 23.622
Papirvarer m.m. 10.448 2.937
Fotokopiering 0 2.921
Møder 15.058 18.816
Interne gaver 1.046 2.973
Renovationsafgift 0 315
PR 23.412 29.709
Annoncer 6.888 6.719
Eksterne gaver 203 1.784
Projekt og stævner 2.100 2.884
Koncerter og andre arrangementer 21.227 15.751
Copydan 40.048 39.344
Gebyrer, bank 10.280 14.608

339.175 316.480

4 Kurser og kontingenter
Efteruddannelse 37.392 21.511
Transport 7.622 9.678
Kontingenter 24.105 14.936
Eksterne undervisere 19.000 14.150

88.118 60.275

5 Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel 19.060 26.560

19.060 26.560
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NOTER

2019 2018
kr. kr.

6 Instrumenter
Reparationer 51.836 32.884
Instrumentkøb 5.185 197.079
Transport 15 1.500
Undervisningsmateriale 3.804 0

60.841 231.463

7 Øvrige finansielle omkostninger 
Negative bankrenter 12.737 7.500

12.737 7.500

8 Andre tilgodehavender
Elevrestancer 3.426 14.983
Tilgodehavender fra undervisnings forløb mv. 56.532 282.433

59.958 297.416

9 Periodeafgrænsningsposter
Kulturskolerne 12.800 0
Forudbetalte omkostninger 14.168 15.692

26.968 15.692

10 Likvide beholdninger
Kasse 86 673
Driftskonto 1.643.674 1.539.627
Aftalekonto 496.529 499.275
Indskudskonto 1.028.351 1.028.351
MobilePay 6.706 0

3.175.346 3.067.926
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NOTER

2019 2018
kr. kr.

11 Egenkapital
Saldo primo 403.973 491.134
Overført resultat jf. disponering -16.850 12.839
Egenkapital før reserve 387.123 503.973
Reserve til instrument indkøb 0 -100.000

Samlet egnekapital 387.123 403.973

12 Anden gæld - Langfristet
FerieFonden 345.831 0

345.831 0

13 Modtagne forudbetalinger
Modtagne forudbetalinger fra elever 912.891 876.542
Modtagne forudbetalte kontingenter, aktive 124.333 125.889
Modtagne forudbetalinger, instrumenter 48.856 40.861

1.086.080 1.043.292

14 Anden gæld - Kortfristet
Depositum 1.000 1.000
A-skat 206.321 235.136
AM-bidrag 60.574 66.758
ATP 17.419 18.745
Skyldig løn 2.503 0
Feriepengeforpligtelse 620.685 1.011.309
Feriepenge 22.783 24.385
Skyldige feriedage vedr. 6. ferieuge 381.888 385.528
Skyldig folkeskolesamarbejde 0 18.331
Skyldige gebyrer Mobilepay 0 1.421
Regulering af tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen 52.435 70.311

1.365.609 1.832.923

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2019.
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NOTER

2019 2018
kr. kr.

16 Slots- og Kulturstyrelsens bevillinger
Slots- og Kulturstyrelsen giver årligt bevillinger 
på grundlag af godkendt budget.

Den endelige refusion opgøres på grundlag af 
det godkendte og reviderede årsregnskab.

Den i årsregnskabet indtægtsførte refusion kan 
specificeres således: 

Udbetalte refusion for regnskabsåret 1.284.773 1.281.562
Regulering af refusion vedrørende tidligere år 40.761 22.133
Foreløbig refusion 1.325.534 1.303.695
Beregnet regulering af refusion i regnskabsåret -22.885 -29.550
Forventet tildelt refusion i regnskabsåret 1.302.649 1.274.145
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS  

Årsrapporten for Gentofte Musikskole for 2019 er aflagt i overensstemmelse med Musikskolens 
vedtægter, nærværende regnskabspraksis, og revisionsinstruks for musikskoler administreret af Slots- 
og Kulturstyrelsen af januar 2004, samt i overensstemmelse med kapitel 2a, i Lov om Musik. 
 
Endvidere følger årsrapporten den gældende kommunale regnskabsinstruks, med de tilpasninger der 
følger af Musikskolens karakteristika.  
 
Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.  
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter  
Under indtægter indgår elevindbetalinger vedrørende den igangværende sæson periodiseret i forhold 
til sæsonens samlede længde.  
 
Driftstilskud fra Gentofte Kommune, indtægtsføres i overensstemmelse med driftsaftalen vedrørende 
Musikskolen. 
 
Refusion fra Slot- og Kulturstyrelsen indtægtsføres efter de gældende refusionsregler.   
 
Andre driftsindtægter og – omkostninger  
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til Musikskolens hovedaktivitet.   
 
Andre eksterne omkostninger  
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til Musikskolens drift med undtagelse af 
personaleomkostninger.  

Personaleomkostninger  
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 
sygedagpenge til Musikskolens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 
Personaleomkostninger indeholder lønninger til lærere, leder, souschef, koordinatorer samt 
sekretariat.  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS  

Balancen 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet 
tab.  
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 
 
Gældsforpligtelser  
Anden gæld måles til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi. 
 
Periodeafgræsningsposter (forudbetalte indtægter) 
Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i efterfølgende regnskabsår.  
 
 

 


