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LEDELSESBERETNING


Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive koncert- og orkestervirksomhed samt anden dertil knyttet virksomhed,
herunder produktion, salg og udgivelse af lyd- og billedoptagelser.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet Danmarks Underholdningsorkester A/S har i 2019 fortsat sin eksplosive udvikling såvel
kunstnerisk som økonomisk.
Sammen med chefdirigent Adam Fischer færdiggjorde orkestret sin koncert- og indspilningsrække af
Beethovens symfonier, hvor den sidste i rækken, Skæbnesymfonien, blev indspillet i februar. Ved
koncerten var Mozarts Ouverture til Cosi fan Tutte samt hans Symfoni nr. 25 i g-mol også på
programmet.
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De samlede indspilninger af Beethovens symfonier udkom i maj, og udgivelsen blev markeret ved først
en koncert i Konservatoriets Koncertsal med den unge svenske violinist Johan Dalene som solist i
Mozarts Violinkoncert i G-Dur og efterfølgende ved en Centraleuropæisk turné. Turnéen bød på 5
koncerter i henholdsvis Budapest, Maribor, Graz og med kulmination i selveste Wiener Musikverein.
Solist på turnéen var Nikolaj Szeps-Znaider og programmet bød, udover Mozarts Violinkoncert i G-Dur,
på Mozarts Symfoni nr. 38 og Beethovens 4. Symfoni.
Overalt blev koncerterne modtaget med store ovationer og orkestret kom hjem med geninvitationer fra
flere arrangører.
Fra udgivelsen og året ud har orkestret og Adam Fischer modtaget den ene fantastiske anmeldelse efter
den anden fra et begejstret udland med citater som:
'I was blown away by this set. The strings are on fire, the timpani are athletes.
This is as live and alert as any Beethoven symphonies I have heard.'
BBC 3, maj 2019
'Exciting contrasts, powerful accents, expressive rubato let Beethoven 'talk'
in a most persuasive way.'
PIZZICATO.LU, september 2019
Også nationalt blev udgivelsen vel modtaget, men bemærkelsesværdigt var det især, hvordan udlandet
tog imod den. I november blev udgivelsen nomineret til en International Classical Music Award og i
december udtaget blandt finalisterne i kategorien 'Symphonic Music'. I januar 2020 blevet det afgjort at
Danmarks Underholdningsorkester vandt prisen. En stor og flot konsolidering af orkestrets kunstneriske
niveau international topklasse.
Udgivelsen var muliggjort takket været meget betydelige tilskud fra Augustinus Fonden, Aage og
Johanne Louis-Hansens Fond samt A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene
Formaal.
I september startede orkestret på projektet 'Danmark i Europa' sammen med Adam Fischer.
Omdrejningspunktet er komponisten Johannes Brahms og (havde) har titlen Fischer og Brahms.
Efteråret bød på 2 koncerter. I september var Brahms 1. Symfoni, Schuberts Scenemusik fra
Rosamunde pg Gustav Mahlers Rückert Lieder med Astrid Nordstad som solist på programmet, og i
november kunne man opleve Brahms 2. Symfoni, Mozarts Symfoni nr. 33 og Schuberts Rondo for violin
og orkester med Erik Heide som solist.
Danmarks Underholdningsorkester A/S
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Disse koncerter og turnéen til Centraleuropa var muliggjort takket være Augustinus Fonden og Knud
Højgaards Fond.
Musikpædagogisk bød 2019 på gentagelse af Musik-Stafetten for indskolingen i både Viborg og Høje
Taastrup Kommune. Desuden blev et nyt pædagogisk forløb for mellemtrinet udviklet over
koncertformatet Mozart i Midten. Det blev præsenteret med undervisningsvideoer, workshops og koncert
i Holstebro og Viborg Kommune i juni måned. Igen i år var en række af orkestrets musikere en del af
Snapsting for børn i Viborg, hvor der i festugen både var morgensang og workshops.
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Populærmusikalsk bød året på en lang række store og flotte koncertturnéer. Foråret bød på 7 koncerter
landet over med country-pop duoen HUSH. I efteråret hyldede orkestret den folkekære komponist og
sangskriver Sebastian i anledningen af hans 70-års fødselsdag. Dette foregik ved 5 store
hyldestkoncerter i henholdsvis Musikkens Hus, Aalborg, Symfonisk Sal, Aarhus, Alsion, Sønderborg,
Odeon, Odense og Falkoner Salen i København, med stort kor, og hvor Kwamie Liv, Sara Grabow,
Louise Fribo og Kristian Boland foruden Sebastian selv var på scenen.
December måned bød på 9 koncerter med Det Store Juleshow med Burhan G og Danmarks
Underholdningsorkester. Projektet havde mere end 10.000 solgte billetter og var en stor kunstnerisk
succes. Koncerten i Odeon, Odense blev optaget af TV2 og efterfølgende vist på TV under julen. Ved
den sidste koncert i Tivolis Koncertsal var Cph Music, Burhan G og Danmarks Underholdningsorkester
gået sammen om en velgørende i samarbejde med Fodboldfonden.
Danmarks Underholdningsorkester har i løbet af året styrket sin relation med BC Hospitality og har bl.a.
afholdt både et prøveforløb med Adam Fischer og produktionsdagene op til juleshowet i Bella Centret. I
november blev også afholdt en Midnatskoncert på Hotel Crown Plaza i Ørestaden.
Sommeren bød også på 2 koncerter i Tivolis Koncertsal. I juni måned præsenterede orkestret koncerten
'Alle går rundt og forelsker sig' med Troels Lyby og Cecilie Stenspil som solister. Og under Copenhagen
Jazz Festival kunne mere end 900 publikummer opleve en hyldest til Nat King Cole i 'Unforgettable'
koncerten med Sinne Eeg, Szhirley og Bobo Moreno.
Også eksterne arrangører har i løbet af året fået øjnene op for Danmarks Underholdningsorkester.
Orkestret var hyret ind til musicalopsætningen af Sound of Music på Hedeland Amfiteater med 6
koncerter i juni måned. Det var desværre en produktion, der meget beklageligt gik konkurs, dog uden
økonomiske konsekvenser for orkestret. I august og september var Danmarks Underholdningsorkester
engageret af Come2Live ved 2 Open Air-koncerter, og under modeugen i København udvikledes der et
skræddersyet musikalsk forløb til Saks Pots' modeshow.
Orkestrets bestyrelse gennemgik en enkelt udskiftning i sommeren, hvor Toni Lee Larsen udtrådte af
bestyrelsen og Mette Nørgaard Kier tiltrådte. Begge med henholdsvis en fortid og nutid som direktør for
Vejle Musikteater.
Bestyrelsen vedtog i efteråret en ny strategi og kommunikationsstrategi for orkestret til implementering i
starten af 2020.
2019 var endnu et spændende år i orkestrets udvikling. Det blev rundet af med en særbevilling på
Finanslov 2020 til orkestret på 8 mio. til konsolidering og videreudvikling af orkestret samt til
pædagogiske projekter.
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Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Udbruddet af Coronavirus/COVID-19 giver udfordringer og risici for virksomheden.
Der er truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre medarbejdernes helbred og sundhed.
Virusudbruddet giver usikkerhed såvel politisk/samfundsmæssigt som for virksomheden. Nuværende og
eventuelle fremtidige politiske og økonomiske foranstaltninger, som måtte blive sat i værk, vil kunne
afstedkomme finansielle risici knyttet til virksomhedens drift og eventuelt begrænse virksomhedens
samhandelsmuligheder.
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Virksomhedens nuværende og planlagte aktiviteter giver imidlertid ikke anledning til særlige finansielle
risici, og selskabets likviditetsberedskab forventes at være sikret i tilstrækkeligt omfang.
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2019 for Danmarks Underholdningsorkester A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar
- 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 6. maj 2020
Direktion

Andreas Hintze Vetö

Bestyrelse

Lars Barfoed
Formand

Hans Thomas Gammeltoft-Hansen
Næstformand

Christian GangstedRasmussen

Christian Schultzer-Nielsen Have

Lars Nørby Johansen

Mette Nørgaard Kier
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Danmarks Underholdningsorkester A/S
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Underholdningsorkester A/S for perioden 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
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 selskabet 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 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 giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser 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
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere 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
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. 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
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 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, dokumentfalsk,
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 selskabets interne kontrol.

Danmarks Underholdningsorkester A/S
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar
- 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

• 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 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 selskabet 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 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.
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
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 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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Birkerød, den 6.maj 2020
ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 27966675

Peter Lind
statsautoriseret revisor
mne10900

Danmarks Underholdningsorkester A/S
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• 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Danmarks Underholdningsorkester A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler
for klasse C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Omkostninger til ydelser og hjælpematerialer
Omkostninger til ydelser og hjælpematerialer omfatter direkte udgifter i forbindelse med afholdte
koncerter med fradrag af rabatter.

Danmarks Underholdningsorkester A/S
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Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, 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 forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger,
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

herunder

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og
reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på
anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Der afskrives ikke på grunde.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellige.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Danmarks Underholdningsorkester A/S

Brugstid

Restværdi

5 år

0%
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Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv. Udbytte fra
andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Deposita
Deposita måles til anskaffelsespris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Danmarks Underholdningsorkester A/S
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Likvider
Likvide midler består af indestående på bankkonti og kontante beholdninger.
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RESULTATOPGØRELSE

1

2019

2018

BRUTTOFORTJENESTE ..................................................

10.546.234

6.638.942

Personaleomkostninger ......................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver.....................................................................

-10.099.989

-6.952.128

-17.000

-28.000

DRIFTSRESULTAT ...........................................................

429.245

-341.186

Andre finansielle omkostninger ...........................................

-9.555

-8.488

RESULTAT FØR SKAT .....................................................

419.690

-349.674

ÅRETS RESULTAT ...........................................................

419.690

-349.674

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat .................................................................

419.690

-349.674

DISPONERET I ALT ..........................................................

419.690

-349.674

Danmarks Underholdningsorkester A/S
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1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

2019

2018

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..............................

94.333

81.333

Materielle anlægsaktiver ..................................................

94.333

81.333

Andre tilgodehavender .......................................................
Deposita.............................................................................

33.737
9.000

25.324
9.000

Finansielle anlægsaktiver ................................................

42.737

34.324

ANLÆGSAKTIVER ...........................................................

137.070

115.657

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .......................
Andre tilgodehavender .......................................................
Periodeafgrænsningsposter................................................

27.721
3.117.275
167.665

933.064
301.262
50.000

Tilgodehavender ..............................................................

3.312.661

1.284.326

Likvide beholdninger .......................................................

32.864

38.149

OMSÆTNINGSAKTIVER ..................................................

3.345.525

1.322.475

AKTIVER ...........................................................................

3.482.595

1.438.132

Danmarks Underholdningsorkester A/S
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AKTIVER

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

2

3

2019

2018

Virksomhedskapital ............................................................
Overført resultat .................................................................

501.000
24.311

501.000
-395.379

EGENKAPITAL .................................................................

525.311

105.621

Andre hensatte forpligtelser ................................................

200.000

0

HENSATTE FORPLIGTELSER .........................................

200.000

0

Modtagne forudbetalinger ..................................................

0

389.153

Langfristede gældsforpligtelser ......................................

0

389.153

Kreditinstitutter ...................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...........................
Anden gæld .......................................................................

219.185
1.458.390
1.079.709

98.187
475.018
370.153

Kortfristede gældsforpligtelser .......................................

2.757.284

943.358

GÆLDSFORPLIGTELSER ................................................

2.757.284

1.332.511

PASSIVER.........................................................................

3.482.595

1.438.132

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Danmarks Underholdningsorkester A/S
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PASSIVER

NOTER


1

Personaleomkostninger
Lønninger...........................................................................
Pensioner...........................................................................
Andre omkostninger til social sikring ...................................

2019

2018

9.779.505
194.513
125.971

6.685.513
155.620
110.995

10.099.989

6.952.128

2

Forslag til
resultatdisponering

Ultimo

Primo

Overførsel

Kapitalregulering

500.000
0
-2.101.422

0
-1.706.043
1.706.043

1.000
1.706.043
0

0
0
419.690

501.000
0
24.311

-1.601.422

0

1.707.043

419.690

525.311

Egenkapital

Virksomhedskapital ................................
Overkurs ved emission ...........................
Overført resultat .....................................

Selskabskapitalen er ikke ændret inden for de seneste 5 år.
3

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Eventualaktiver
Selskabet har et uudnyttet skattemæssigt underskud.
Skatteværdien heraf udgør ca. 473 tkr. der ej er medtaget i regnskabet, idet der er
usikkerhed om, hvornår dette underskud kan udnyttes.
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Der har i året gennemsnitlig været 4 ansatte. Året før var der gennemsnitlig 3
ansatte.
Derudover omfatter årets personaleomkostninger udgifter til lønninger til
projektansatte.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Lars Barfoed

Christian Gangsted-Rasmussen

Bestyrelsesformand
På vegne af: Selskabet
Serienummer: PID:9208-2002-2-640920100849
IP: 80.167.xxx.xxx
2020-05-12 12:04:50Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Selskabet
Serienummer: PID:9208-2002-2-758492525133
IP: 93.165.xxx.xxx
2020-05-12 12:07:24Z

Lars Nørby Johansen

Mette Nørgaard Kier

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Selskabet
Serienummer: PID:9208-2002-2-299013710771
IP: 2.108.xxx.xxx
2020-05-12 15:47:58Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Selskabet
Serienummer: PID:9208-2002-2-013032775700
IP: 185.232.xxx.xxx
2020-05-13 11:27:50Z

Hans Thomas Gammeltoft-Hansen

Andreas Saldern Hintze Vetö

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Selskabet
Serienummer: PID:9208-2002-2-919718317976
IP: 188.177.xxx.xxx
2020-05-13 13:12:22Z

Direktør
På vegne af: Selskabet
Serienummer: CVR:36539712-RID:10406500
IP: 2.58.xxx.xxx
2020-05-14 12:40:31Z

Christian Schultzer-Nielsen Have

Peter Begtrup Lind

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Selskabet
Serienummer: PID:9208-2002-2-362232560489
IP: 83.90.xxx.xxx
2020-05-25 06:40:06Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Serienummer: CVR:27966675-RID:72294966
IP: 81.27.xxx.xxx
2020-05-25 07:31:11Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Andreas Saldern Hintze Vetö
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Dirigent
På vegne af: Selskabet
Serienummer: CVR:36539712-RID:10406500
IP: 217.74.xxx.xxx
2020-05-26 15:17:23Z
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certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
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