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Ledelsespåtegning 
 
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Dansk 
Amatør-Orkesterforbund. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter samt 
bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregn-
skabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
som beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse. 
 
 
København S, den 3. marts 2018 
 
 
 
_______________________ 
Jonas Viggo Pedersen 
generalsekretær 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
________________________ 
Tove Leininger 

________________________ 
Lars Husted 

________________________ 
Lise Larsen  

formand næstformand kasserer 
 

   
   
________________________ 
Martin Holst Christensen 

________________________ 
Anne Mette Hansen 

 

bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem  
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Til medlemmerne i Dansk Amatør-Orkesterforbund 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Amatør-Orkesterforbund for regnskabsåret 1. januar 
2016 - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, foreningens vedtægter samt bekendtgø-
relse nr. 1479 af 22. december 2014 (bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og ak-
tivitetstilskud fra kulturministeriet). 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, for-
eningens vedtægter samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, det er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revision af årsregnska-
bet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revi-
sorer (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 regnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter samt bekendtgørelse nr. 1479 af 
22. december 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, 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 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 revisionspåteg-
ning 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 re-
vision og yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformati-
on, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har ind-
flydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregn-
skabet.  
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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 oprethol-
der professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurdere vi risikoen for væsentlig fejlindformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som re-
aktion 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 for-
årsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-
ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kun-
ne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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 udar-
bejdet, er rimelige.  

 
• Konkludere vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der er grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betyde-
lig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkludere, at der er en væ-
sentlig 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.  

 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

 
Vi kommunikere med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuel-
le betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificere 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 fejlin-
formation.  
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævende oplysninger 
i henhold til årsregnskabsloven.  
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
 
Aarhus, den 3. marts 2018 
 
BRANDT 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 49 21 45 

 
 
Stefan Christiansen 
statsautoriseret revisor 
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Foreningsoplysninger 
 
Forening Dansk Amatør-Orkesterforbund 

c/o Jonas Viggo Pedersen 
Hampeland 16 
2700 Brønshøj 
 
Telefon: 21 72 56 87 
Hjemmeside: http://daonet.dk 
 
CVR-nr.: 14 88 34 36 
 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
 
 

Bestyrelse Tove Leininger, formand 
Lars Husted, næstformand 
Lise Larsen, kasserer 
Martin Holst Christensen, bestyrelsesmedlem 
Anne Mette Hansen, bestyrelsesmedlem 
 
 

Daglig ledelse Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær 
 
 
 

Revision BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Søren Frichs Vej 36 L 
8230 Åbyhøj 
 
 

Bankforbindelse Spar Nord Bank 
 

http://daonet.dk
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Ledelsesberetning 
 
Foreningens væsentligste aktiviteter 
Dansk Amatør Orkesterforbunds formål er at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for 
amatørmusikken inden for brass bands, harmoniorkestre og andre blæseorkestre. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets indtægter udgør 975 t.kr. mod 882 t.kr. sidste år. Stigningen i indtægterne kan henføres til 
en stigning i kontingentindtægterne og deltagerbetalinger fra især DM Brass og Det Danske 
Undgoms Brass Brand. 
 
I 2016 har der været fokus på, at styre omkostningerne hvorfor de samlede omkostninger er re-
duceret til 892 fra 1.012 t.kr. sidste år. 
 
Foreningen har realiseret et overskud på 83 t.kr. mod et underskud på 58 t.kr. sidste år. Egenka-
pitalen udgør pr. 31. december 82 t.kr. mod ÷1 t.kr. sidste år. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for Dansk Amatør-Orkesterforbund er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, foreningens vedtægter samt bekendtgø-
relse nr. 1479 af 22. december 2014 (bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og ak-
tivitetstilskud fra Kulturministeriet).   
 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs-
ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller 
forpligtelsens løbetid. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter omfatter deltagerbetaling, tilskud, annoncører, entréindtægter samt diverse salg.  
 
Udgifter 
Udgifter omfatter omkostninger til støtte, i forbindelse med arrangementer og lokale foreninger. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og 
tab på debitorer. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Balancen 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 
  
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 
 
Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 
værdi. 
 



 
10

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
 
 

kr. 
2015 
kr. 

Driftsindtægter 
Kontingenter fra orkestre og ensembler 325.543 281.225 
Ekstraordinær indtægt 9.682 63.150 
Renteindtægter 96 1.727 
Tilbageført hensættelse  0 72.000 
Driftsindtægter i alt 335.321 418.102 

Driftsudgifter 
Kontorhold, administration m.v. 40.817 33.214 
Generalsekretær 65.000 132.500 
Administration af projekter og aktiviteter 0 0 
Inventar (indkøb, opbevaring m.v.) 0 22.750 
KODA-afgift 64.303 62.330 
Bestyrelsesmøder 10.233 5.495 
Musikudvalgsmøder 0 5.887 
Repræsentantskabsmøde 9.635 12.204 
Cafemøder 3.533 0 
Kommunikation og PR (Musikmagasinet, Web, redaktion m.v.) 31.563 28.359 
Repræsentation, hæderstegn m.v. 0 1.311 
Samarbejdsorganisationer, Dansk Amatør Musik 2.838 6.258 
Samarbejdsorganisationer, European Brass Band Association 5.502 7.774 
Samarbejdsorganisationer, European Championship for Wind  
  Orchestras 4.997 6.447 
Samarbejdsorganisationer, Dansk Folkeoplysnings Samråd 0 2.233 
Samarbejdsorganisationer, Nordisk Musik Union / Musik i Nor-
den 4.439 6.782 
Samarbejdsorganisationer, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd 0 500 
Samarbejdsorganisationer, andet 0 1.614 
Tab på debitorer 6.030 2.352 
Driftsudgifter i alt 248.890 338.010 

Driftsresultat 86.431 80.092 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
 
 

kr. 
2015 
kr. 

Projektindtægter 
Projekt- og aktivitetsstøtte (Kunstråd) 245.000 250.000 
Deltagerbetaling, HarmoniFestival & DM 0 60.565 
Entréindtægt, HarmoniFestikval & DM 0 0 
Deltagerbetaling DM Brass 166.000 92.630 
Entréindtægt, DM Brass 29.000 33.190 
Overskud fra salgsbod, DM Brass 6.373 0 
Deltagerbetaling m.m., FerieBlæs 3.150 1.600 
Deltagerbetaling m.m., Det Danske Ungdoms Brass Band 128.870 47.602 
Deltagerbetaling m.m., Det Danske Ungdoms Harmoniorkester 60.885 48.053 
Deltagerbetaling, Kursusaktivitet, MasterClass, Org.kurser 750 2.080 
Udstillere og annoncører, DM og DAO-stævner 0 0 
Projektindtægter i alt 640.028 535.720 

Projektudgifter 
DM Brass 228.037 277.557 
HarmoniFestival & DM 0 144.320 
Blæseorkestrenes Dag 0 1.000 
National deltagelse ved EM 41.411 22.409 
National talentudvikling, Det Danske Ungdoms Brass Band 231.637 108.595 
National talentudvikling, Det Danske Ungdoms Harmoniorke-
ster 93.506 72.637 
FerieBlæs 17.115 10.375 
Regional aktivitetsstøtte 0 22.200 
Regional talentudvikling (Copenhagen Brass Academy) 10.000 12.500 
Kursusaktivitet, MasterClass, Organisationskurser 21.194 2.500 
Projektudgifter i alt 642.900 674.093 

Projektresultat i alt -2.872 -138.373 

Projekt- og aktivitetsstøtte fra DAO's frie midler -2.872 -138.373 

Årets resultat 83.559 -58.281 
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Balance 31. december 
 

kr. 
31/12 2015 

kr. 
Aktiver 
Omsætningsaktiver 
Tilgodehavende, medlemskontingent 0 4.700 
Tilgodehavende, deltagerbetaling 0 11.420 
Andre tilgodehavender 0 1.385 
Tilgodehavender DM Brass 27.300 0 
Tilgodehavender DUBB og DUHO 11.500 0 

38.800 17.505 

Bankindestående, DAO Driftskonto 24.065 4.831 
Bankindestående, DAO Højrente 19.432 19.432 
Kassebeholdning 0 0 
Likvide beholdninger 43.497 24.263 

Omsætningsaktiver 82.297 41.768 

Aktiver i alt 82.297 41.768 

Passiver 
Egenkapital 
Egenkapital, primo -1.262 57.019 
Årets resultat 83.559 -58.281 
Egenkapital i alt 82.297 -1.262 

Kortfristet gæld, Statens Kunstfond 0 0 
Kortfristet gæld, andre 0 43.030 
Skyldig medlemsorkestre 0 0 
Henlagt til jubilæumsbogsprojekt 0 0 
Gæld i alt 0 43.030 

Passiver i alt 82.297 41.768 
 


