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Resultatregnskap for 2020
OSLO MUSIKKRÅD

Note
Tilskudd fra Oslo Kommune
Tilskudd fra Musikkens Studieforbund
Ubrukte midler tidligere år - Musikkens Studieforbund
Avsetning, ubrukte midler - Oslo Kommune
Avsetning, ubrukte midler - Musikkens Studieforbund
Salgsinntekter konsulenttjenester
Annen driftsinntekt

1
1
1
1
1
1

Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Utviklingsmidler UKM utdelt til lokallag
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

2, 3, 4
7
6
6

2020

2019

2 402 885
1 004 565
0
(263 435)
(249 079)
97 796
287 012

2 410 000
715 424
105 536
0
0
64 100
244 312

3 279 743

3 539 372

(2 176 136)
(19 551)
(87 000)
(827 127)

(2 003 767)
(5 985)
(75 698)
(1 363 397)

(3 109 815)

(3 448 846)

169 929

90 525

Annen renteinntekt

9 647

14 885

Sum finansinntekter

9 647

14 885

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

(326)
(377)

(589)
(203)

Sum finanskostnader

(703)

(792)

Netto finans

8 944

14 093

Ordinært resultat før skattekostnad

178 872

104 618

Ordinært resultat

178 872

104 618

Årsresultat

178 872

104 618

Overføringer
Annen egenkapital

178 872

104 618

Sum overføringer og disponeringer

178 872

104 618

Balanse pr. 31. desember 2020
OSLO MUSIKKRÅD

Note

2020

2019

7

125 619

23 939

Sum varige driftsmidler

125 619

23 939

Sum anleggsmidler

125 619

23 939

6 519
52 134

621 002
68 997

58 653

689 999

2 928 067

1 807 256

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

2 928 067

1 807 256

Sum omløpsmidler

2 986 720

2 497 255

Sum eiendeler

3 112 340

2 521 194

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

8

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

9

Balanse pr. 31. desember 2020
OSLO MUSIKKRÅD

Note

2020

2019

10

1 154 902

976 030

1 154 902

976 030

1 154 902

976 030

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

0

100 000

Sum annen langsiktig gjeld

0

100 000

Sum langsiktig gjeld

0

100 000

62 780
194 137
1 700 520

117 896
186 875
1 140 393

Sum kortsiktig gjeld

1 957 437

1 445 164

Sum gjeld

1 957 437

1 545 164

Sum egenkapital og gjeld

3 112 340

2 521 194

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

10

11

Sted: Oslo
Dato: 30.04.2021

Øystein Bø
Styrets leder

Gudrun Emilie Aagaard Goffeng
Nestleder

Andreas Fætten
Styremedlem

Gro Siri Ognøy Johansen
Styremedlem

Bodil Reinhardsen
Styremedlem

Magnus Tveten
Styremedlem

Anders Jørgen Wyller
Daglig leder

Noter 2020
OSLO MUSIKKRÅD

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Salgsinntekter
Inntektsføring av tilskudd foretas i perioden tildelingen er tiltenkt. Inntektsføring av salgsinntekter foretas på
salgstidspunkt.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.
Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til
AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført
etter fullført kontrakt metoden.
Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig da foreningen ikke har erverv til formål, og dermed er å regne som skattefri etter
skatteloven § 2-32 1. ledd.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Inntekter og tilskudd
Tilskudd fra Oslo Kommune:
Oslo Musikkråd har totalt fått utdelt kr 12 337 284 i offentlig tilskudd fra Oslo Kommune, hvorav kr 2 460 000 er
inntektsført i regnskapet. Av disse er kr 2 196 565 er benyttet i 2020 og kr 263 435 avsatt i balansen for bruk i 2021.
Støtten som deles ut nettoføres og vises derfor ikke som inntekt i årsregnskapet.
Tilskuddet er fordelt slik:
Tilskudd til skolekor-, korps-, og orkestre (KKO-midler) - til utdeling
- Grunnstøtte
- Medlemsstøtte
- Aktivitetsstøtte
- Administrasjonsstøtte
- Amatørstøtte
Konsertstøtte - til utdeling
Stimuleringsmidler - til utdeling*
Prosjektmidler UKM
Administrasjon og drift
Sum tilskudd fra Oslo Kommune:
- hvorav inntektsført**:

2 947 000
2 364 664
65 000
210 000
350 620
1 000 000
3 000 000
1 100 000
1 300 000
12 337 284
2 460 000

*: Jamfør retningslinjer i tildelingen er det inntektsført 2%, kr 60 000, av stimuleringsmidlene. Øvrige midler deles ut.
**: Grunnet pandemien og restriksjonene som følge av dette har ikke Oslo Musikkråd vært i stand til å benytte alle
prosjektmidler tildelt til UKM. Derfor er kr 263 435 av prosjektmidler UKM avsatt til overføring og bruk i 2021. Av
inntektsførte 2 460 000 er kr 2 196 565 benyttet i 2020.
Angående KKO-midler:
Grunn-, medlem- og administrasjonsstøtten deles videre ut. Forbundene De Unges Orkesterforbund, Ung i Kor og
Ung Kirkesang har søkt om disse midlene via Oslo Musikkråd, og disse særforbundene mottar sin andel av midler
for utdeling til sine medlemmer. Oslo Musikkråd deler ut resterende midler direkte til lag som ikke er organisert i
ovennevnte særforbund. Aktivitetsstøtten deles i sin helhet ut til ovennevnte tre særforbund. Amatørstøtten deles
direkte ut til de enkelte lag og foreninger, dette fordeles på 41 vokalensemble og 23 instrumentalensemble.
Øvrige inntekter:
Oslo Musikkråd mottar også støtte fra Musikkens Studieforbund som benyttes i voksenopplæringsarbeid. I 2020
utgjorde dette kr 690 391 i administrasjonstilskudd og kr 314 174 i kurstilskudd.
Grunnet pandemien har det heller ikke vært mulig for foreningen i benytter alle tildelte midler, og det er avsatt kr
156 808 i administrasjonstilskudd og kr 92 271 i kurstilskudd for bruk i 2021.
Andre inntekter som inngår i årsregnskapet gjelder salg av konsulentenester, salg av eiendeler, grasrotandel fra
Norsk Tipping samt momskompensasjon.

Note 2 - Lønnskostnader etc
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre relaterte ytelser / Refusjoner
Sum
Foretaket har sysselsatt 5 årsverk i regnskapsåret.

2020
2 353 785
345 529
166 490
(689 669)
2 176 135

2019
2 114 597
329 792
148 435
(589 057)
2 003 767

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.Gjeldende
pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 4 - Ytelser til ledende personer
Ytelser til daglig leder

Lønn
524 048

Pensjonsforpliktelse
0

Annen godtgjørelse
10 558

Mer om ytelser til daglig leder
Ytelsene er til to personer da ny daglig leder overtok i løpet av året. Feriepenger er kun medtatt for
tidligere daglig leder, da disse er opptjent i fjoråret da denne innehadde stillingen.
Ledende person
Styret
Total ytelse til andre ledende personer

Lønn
50 000
50 000

Pensjonsforpliktelse

Annen godtgjørelse

0

0

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 6 - Revisjon
Revisjon
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

2020
38 750
14 375
53 125

2019
25 560
0
25 560

Mer om ytelser til revisjon
Honorar er inkludert merverdiavgift

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2020
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.2020
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020
Akkumulerte avskr. 31.12.2020
Balanseført verdi pr. 31.12.2020
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan: Lineær

Driftsløsøre,
inventar o.l
29 924
121 232
0
151 156
(5 985)
(25 537)
125 619
(19 552)
5 - 8 år
12,5 - 20 %

Note 8 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2020.
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer

2020
6 519

2019
621 002

6 519

621 002

Note 9 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 230 381. Skyldig skattetrekk er
kr 79 820.

Note 10 - Egenkapital
Egenkapital 01.01.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020

Annen EK
976 030
178 872
1 154 902

Sum
976 030
178 872
1 154 902

Note 11 - Kortsiktig gjeld
I kortsiktig gjeld per 31.12.2020 inngår følgende støttemidler til utdeling:
Konsertstøtte:
Oppstartsstøtte:
KKO-midler:
Stimuleringsmidler:
Sum:

kr 489 200
kr 177 197
kr 33 915
kr 18 030
kr 718 342

Det er også gjort avsetninger av ubrukte midler til bruk i 2021 jmf. note 1. Disse inngår som følger:
Ungdommens Kulturmønstring fra Oslo Kommune:
Administrasjonstilskudd fra Musikkens Studieforbund:
Kurstilskudd fra Musikkens Studieforbund:
Sum:

kr 463 435
kr 156 808
kr 92 271
kr 712 514

Øvrige kr 269 664 består av skyldig feriepenger, påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld.

Fortsatt drift
Pandemien invirker i den forstand at mottatte midler ikke kan benyttes som tiltenkt og må overføres neste år. Når
restriksjonene i samfunnet opphører kan normal drift gjenopptas og midlene benyttes som tiltenkt. Utover dette er
forutsetningene for fortsatt drift til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Gerhard & Sønn AS
Schweigaards gate 34E
0191 OSLO

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING/ LEDELSESERKLÆRING
Bekreftelse til årsoppgjøret i OSLO MUSIKKRÅD:
Vi bekrefter herved etter beste evne og overbevisning at:
1. Foretakets bokførte driftsinntekter er fullstendige og uttrykker virkelig verdi av de varer og tjenester virksomheten
har levert til utenforstående i løpet av 2020.
2. Bokførte driftskostnader tilhører foretaket og uttrykker verdien av forbrukte varer og
tjenester mottatt fra utenforstående i løpet av 2020.
3. Foretaket har hjemmel til alle eiendeler i balansen, det er ingen pantsettelser av eller heftelser på foretakets
sbilageiendeler, med unntak av dem som fremgår av note i årsregnskapet.
4. Vi kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Vi kjenner heller ikke til garantiforpliktelser,
sikkerhetsstillelser, erstatningssøksmål eller pågående prosesser og lignende utover hva som fremgår av
årsoppgjøret.
5. Det har ikke skjedd viktige hendelser som ikke framkommer av årsoppgjøret – eksempelvis oppsigelse av lån,
kontraktsinngåelse, rettstvister med mulig økonomisk ansvar, leieavtaler av betydning, vesentlige valuta- eller
prisendringer, betydelige tap på fordringer etc. – etter 31. desember 2020.
6. Vi erkjenner vårt ansvar for regnskaps- og internkontrollrutiner som er utformet for å forhindre og avdekke
misligheter og feil.
7. Vi bekrefter at det er gitt tilstrekkelige opplysninger i årsregnskapet om eventuelle transaksjoner med
nærstående parter.
Vi har gjennomgått det offisielle regnskapet (årsregnskapet) som Gerhard & Sønn AS har bistått oss med å sette
opp, og kjenner ikke til forhold som burde vært medtatt eller fremstilt på annen måte.
Ledelsen er ikke kjent med at det foreligger forhold eller situasjoner som ikke fremgår av
årsregnskapet/årsberetningen som kan vurderes å true selskapets fortsatte drift eller eksistens.
Sted: Oslo
Dato: 30.04.2021
OSLO MUSIKKRÅD
____________________________________
Øystein Bø
Styrets leder

Revisjon Sør AS
Henrik Wergelandsgate 27
Postboks 9
4661 Kristiansand
TLF 38 12 38 60

www.revisjonsor.no
post@revisjonsor.no
Org. nr. 943 708 428 MVA
Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

Oslo Musikkråd

REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP
Konklusjon
Vi har revidert prosjektregnskapet for Oslo Musikkråd for «Driftstilskudd, Ungdommens
kulturmønstring og konsertstøtte for 2020» samt «Tilskudd til skolekor-, korps- og orkestre for
2020». Prosjektregnskapet gjelder for perioden 01.01.20-31.12.20 og viser et driftsresultat på
kr 263.436,- for «Prosjektmidler UKM» og kr 178.872,- for «Administrasjon» . Prosjektregnskapet
består av spesifikasjon av mottatte tilskudd, samt beskrivelse av grunnlaget for forannevnte.
Etter vår mening er prosjektregnskapet for Oslo Musikkråd for «Driftstilskudd, Ungdommens
kulturmønstring og konsertstøtte for 2020» samt «Tilskudd til skolekor-, korps- og orkestre for
2020», i det alt vesentlige i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelsen.
Presisering grunnlag for regnskapsavleggelse
Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til ledelsen i Oslo Musikkråd og Oslo Kommune
og er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål.
Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
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som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de
økonomiske beslutningene som brukerne foretar basert på prosjektregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
Kristiansand, 1. juni 2021
Revisjon Sør AS

Hans Olav Homme
Statsautorisert revisor
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