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2.

Selskabsoplysninger

Selskabet
Navn:

CVR-nr.:
Regnskabsår:

Glad Grammofon ApS
Holgersvej 1
2920 Charlottenlund

27 13 60 52
1/10 2019 - 30/9 2020

Direktion
Klaus Kjellerup

Revisor
Revidata Registrerede Revisorer A/S
Registreret revisionsvirksomhed
Bagsværdvej 92
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr.:

37 02 98 15

Erklæringsgivende
revisor:

Kenny Mencke

Ejere
Amazone Songs ApS, Charlottenlund

3.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1/10 2019 - 30/9 2020, omfattende
ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt årsregnskabet, indeholdende anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Selskabet har fravalgt revision, og ledelsen erklærer at betingelserne for fravalg fortsat er opfyldt.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
Ledelsesberetningen giver efter vor opfattelse en retvisende redegørelse.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 26. februar 2021

I direktionen

Klaus Kjellerup

4.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse af Glad Grammofon ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Glad Grammofon ApS for regnskabsåret 1/10 2019 - 30/9 2020 på
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kgs. Lyngby, den 26. februar 2021
Revidata Registrerede Revisorer A/S
Registreret revisionsvirksomhed, CVR nr. 37029815

Kenny Mencke
Registreret revisor
mne11301

5.

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets resultat i regnskabsperioden er det første negative årsresultat i selskabets historie, og er
alene af den grund utilfredsstillende.
Det negative resultat skyldes de politiske tiltag imod spredning af virussen, Sars-Cov-2, som blev
udmøntet i nedlukningen af Danmark i marts 2020, kort før Danser med Drenge skulle starte den
årlige koncertturne. Nedlukningen medførte, at alle årets koncerter måtte aflyses eller udsættes,
hvilket havde stærk negativ indflydelse på virksomhedens omsætning.
Siden 11. marts 2020 har det været i strid med forsamlingsforbuddet at udføre de koncertaktiviteter,
som i normale år har udgjort selskabets primære indtægskilde. En øget streaming-aktivitet af
selskabets indspillede musik i nedlukningsperioden har ikke kunnet opveje den negative effekt fra
det udeblevne koncertsalg, så selskabets netto-omsætning i perioden er styrtdykket med 81%, mens
omkostningerne, herunder lønomkostninger til musikerne, 'kun' er faldet med 75%.
Selskabet har i perioden modtaget en mindre erstatning for to aflyste koncerter fra to
koncertarrangører, som har fået andel i statens 'hjælpepakke til arrangører'. Orkesterets musikere
har endvidere modtaget lønkompensation. Denne udgør gennemsnitligt 25% af musikernes
forventede indtægter, hvis de aflyste arrangementer var blevet gennemført.
De politiske tiltag har endvidere medført, at en række af selskabets underleverandører har måttet
lukke eller er gået konkurs. Vi forudser dog, at selskabet hurtigt kan indgå nye leverandøraftaler, så
snart situationen bedres.
Vi ved i skrivende stund ikke, hvornår nedlukningen ophæves, og kan ikke forudsige dens endelige
påvirkning på økonomien i virksomheden. På nuværende tidspunkt har vi dog en formodning om, at
tiltagene ophæves i løbet af indeværende regnskabsår. Vi følger udviklingen tæt og tager de
nødvendige forholdsregler, der skal til for at sikre virksomheden.
Vi har løbende vurderet det finansielle likviditetsberedskab og har konstateret, at det har været
tilstrækkeligt. Der er pt. ingen usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte.
26. februar 2021
Klaus Kjellerup, CEO
Glad Grammofon ApS

- Selskabets aktiviteter er koncert-, lyd-, billede-, og medieproduktion. Vi fungerer bl.a. som
driftsselskab for udbredelse og salg af musik af orkestret Danser med Drenge.

6.

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb der vedrører regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.
Omkostninger, der er medgået til solgte varer og ydelser, er medtaget i det år, hvori indtægten fra salget er
medtaget.
Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle
indtægter eller finansielle omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 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 indregnes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Balanceposter i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes i
resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens §
32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering har fundet sted,
hvilket sædvanligvis svarer til faktureret salg.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger består af løn og gager, pensioner, sociale bidrag og øvrige lønrelaterede omkostninger
samt refusioner.

Andre finansielle indtægter og omkostninger
Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets regulering af udskudt skat.
Aktuel skat beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst og måles på grundlag af
gældende skattesats på balancedagen.
Selskabet indgår i sambeskattet koncernforhold. Skatteeffekten af sambeskatningen i koncernen fordeles på
såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster,
hvilket medfører fuld refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Balancen
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres til nettorealisationsværdien med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte udbetalinger vedrørende omkostninger i
efterfølgende regnskabsår.

8.

Anvendt regnskabspraksis
Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en del af regnskabsposten "Overført overskud
eller underskud" under egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en gældsforpligtelse når vedtagelse på
generalforsamlingen har fundet sted.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser - i øvrigt
Andre gældsforpligtelser måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til
nominel restgæld.
Aktuel skatteforpligtelse og -tilgodehavende
Aktuel skatteforpligtelse og -tilgodehavende indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års indkomster, og fratrukket betalte aconto skatter.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i
efterfølgende regnskabsår.

9.

Resultatopgørelse
for året 1/10 2019 - 30/9 2020
2019/2020

2018/2019

Note
Bruttofortjeneste
1

521.559

3.022.917

-480.596

-2.013.152

40.963

1.009.765

Andre finansielle omkostninger

-79.082

-76.149

Resultat før skat

-38.119

933.616

7.128

-208.156

Årets resultat

-30.991

725.460

Forslag til resultatdisponering:
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført overskud eller underskud

0
-30.991 1

500.000
225.460

Disponeret i alt

-30.991 1

725.460

Personaleomkostninger
Resultat af primær drift

2

Skat af årets resultat

1
Ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb udgør kr. 0.

10.

Balance - Aktiver
pr. 30. september 2020
2019/2020

2018/2019

Note
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

146.781
156.937
130.000

0
61.722
0

Tilgodehavender i alt

433.718

61.722

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger

6.850.973

7.929.675

Likvide beholdninger i alt

6.850.973

7.929.675

Omsætningsaktiver i alt

7.284.691

7.991.397

Aktiver i alt

7.284.691

7.991.397

11.

Balance - Passiver
pr. 30. september 2020

2019/2020

2018/2019

Note
Egenkapital
Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud

125.000
3.735.361

125.000
4.266.352

Egenkapital i alt

3.860.361

4.391.352

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

0
245.000
167.754
2.909.856
101.720

177
0
82.648
3.145.466
371.754

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt

3.424.330

3.600.045

Gældsforpligtigelser i alt

3.424.330

3.600.045

Passiver i alt

7.284.691

7.991.397

Kortfristede gældsforpligtigelser
Gæld til kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

3

Sikkerheder og pantsætninger

1000

4

Eventualforpligtelser og eventualaktiver

1000

5

Usædvanlige forhold

12.

Noter til årsregnskabet
2019/2020
Note
1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

457.393
0
23.203
480.596

Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere beskæftigede i
regnskabsperioden udgjorde
Personaleomkostninger sidste år
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger sidste år i alt

5

1.965.196
0
47.956
2.013.152

Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere beskæftigede i
regnskabsperioden udgjorde

2

Andre finansielle omkostninger
Renter vedrørende tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser udgør t.kr. 54.

3

Sikkerheder og pantsætninger
Ingen af selskabets aktiver er pantsat eller anvendt som sikkerhedsstillelse.

4

Eventualforpligtelser og eventualaktiver
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som tilknyttet virksomhed
hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske
selskabsskatter, kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.
Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil
kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Da årsrapporten herunder opgørelse af skattepligtig indkomst endnu ikke er udarbejdet for
administrationsselskabet, er det ikke muligt at oplyse den talmæssige værdi. Der henvises til
administrationsselskabet Amazone Songs ApS cvr: 21076600 årsrapport 2019/2020.

5

Usædvanlige forhold
Selskabets omsætning og øvrige regnskabstal har i regnskabsperioden været stærkt påvirket af
situationen omkring coronavirus i Danmark. Vi henviser til ledelsens beretning.

6

